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Research's title: The editorial lines of Abi Tamam Poems and their relationships 
with the poems' subjects. 
 
Degree: Master 
 
The research is divided into a preface and two chapters. In the preface, the 
research discusses the editorial lines of poems in our Arabic literature, specially 
in the following subjects; the introductory of the poems, its importance, its 
relationship with the poems' subjects, the old critical points of views in the 
poems introductions and their relationship with the poem's subjects. 
 
The first chapter is a study of some introductions of these poems written in Abi 
Tammam's collections. This chapter is titled : the introductions of Abi Tammam's 
poems. : The traditional introductions (The weepy remember of houses, flirtation, 
bravery, horsemanship, farewell, youth and senility, and wines). Then the chapter 
discusses the renovation of the introduction and showing some models and forms 
of these types of poetry. 
 
The second chapter is divided into two points: The first one is about the 
relationship between the introductory lines of poems and the subjects of Abi 
Tammam's poems as all in the general subject of the poems such as (praise, 
elegies, dalliance, defamatory poetry, admonition, description, prude and 
asceticism). 
 
The second chapter is about the artistic features of the poems, dealing with the 
introductory mechanisms of the poetic images, vocabularies, and the artistic 
structure of the poem. 
 
The research is ended with a conclusion shows the most important findings as the 
following:  
 

١- The connection between Abi tammam and his history as a turning points 
of research. 

٢- Abi Tammam used the meanings in his introductory lines, and turning his 
Bedouin nature into a suitable style in his poetry. 

٣- A connection between Abi Tammam history and his recent ages and the 
types of his audiences to produce a familiar poetry to his environment. 

٤- The renovation of Abi Tammam's introductions and the familiarity of his 
poetry with his age and audiences. His poetry has special features and has 
Abassi feasures in his poems . 

٥- The creativity of Abi Tammam in his poetic images and imagine in the 
introductory lines. 
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 بسم اهللا الرمحن ال حيم

m 
رب العاملني ، والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني ، سـيدنا   احلمد هللا

 :وبعد .. وحبيبنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني 
مشلت جوانب احلياة لقد متيز العصر العباسي عن بقية العصور بنقلة حضارية كربى 

ومن هنا حظي الشعر يف العصر العباسي بتطور ورقي يسجل هلـذا العصـر   . املختلفة 
 .الذهيب ، نتج عنه ظهور كوكبة من الشعراء املبدعني 

أبو متام ، أبرز شعراء العربية ، والذي حظي بدراسات كثرية : وكان من أوائلهم 
، ومـا   تأثريهره و، وتأثتاجه الشعري ومتنوعة ، مشلت جوانب حياته الشخصية ، وإن

زالت هناك دراسات تدرس حوله ، ذلك أنه استطاع مبا يتميز به شخصه من مميزات ، 
على قمة شعراء العصر العباسـي ،   يكونومبا خلفه من شعر يعكس إبداعه وتألقه أن 

حىت أضحى صيته يف كلّ عصر ، وسيظلّ له أثره اإلجيايب على كلّ من يقـدر وجيـل   
 .شخصه وإنتاجه الشعري 

لقد تصفحت ديوان أيب متام وتأملته ، ورغبت يف دراسـة مقـدمات قصـائده    
 :لألسباب اآلتية 

تعكس مقدمات قصائد أيب متام اتصاله مباضيه ، واعتماده على التراث القدمي يف جعله / ١
 .ربطه حباضره استطاع نقطة بداية وانطالق مسرية ، ومن خالل االتصال مباضيه 

 .بني مقدمة القصيدة ومضموا  أحكام أيب متام العالقة/ ٢
تعكس مقدمات قصائده بشقّيها التقليدي والتجديدي إحكام الشاعر الفنـان  / ٣

للغته ، وحذقه يف صياغته ونظمه لشعره ، وتألقه يف التعبري عن معانيه بـأروع  
 .األلفاظ املنتقاة بعناية وإحكام 

 



 

 

جديدية نشعر أننا إزاء شاعر فنان قد أحكم صـنعته ،  تأمل مقدماته التنحني / ٤
حيث خرج فيها عن تقاليد الشعراء املتقدمني يف مقدمات قصائدهم ، فجـاء  
بشيء آخر مغاير هلذا التقدمي الذي عده بعض النقاد أساساً يف بناء القصـيدة  
العربية ، فصدر قصائده مبقدمات جتديدية ال متت للتقليدية بِصـلة ، فجـدد   

 .بذلك جتديداً أثبت من خالله شاعريته وقدرته الفنية 
ومن هنا نستطيع أن نعد أبا متام شاعراً تقليدياً جتديدياً استطاع أن يتصل مباضـيه  
وأن يطور فيه ويغري مبا يتفق ويناسب عصره وذوق مجهوره ، ومبا يسجل له احلضـور  

 .والنجاح واإلبداع 
قصائد أيب متام ، فجاء هـذا البحـث ،    ومن هنا عزمت على البحث يف مقدمات

 . )مقدمات قصائد أبي تمام وعالقتھا بمضمون القصیدة(: والذي بعنوان 
 :ومن الدراسات السابقة اليت تناولت مقدمات قصائد أيب متام دراستني ، مها 

 . عطوان نيحس. مقدمة القصيدة العربية يف العصر العباسي األول ، د/ ١
 .سعد إمساعيل شليب . د أيب متام واملتنبي ، دمقدمة القصيدة عن/ ٢

 وبالنظر يف الدراستني السابقتني وجدما غري شاملتني أو ملمتني مبقدمات قصـائد  
، يذكر املقدمات اليت ضمنها أبو متام قصائده مع إيراد مناذج مشروحة أيب متام ، فكالمها 

 الذي اتبعه يف مقدماتـه ،   دون اخلوض يف بيان خصائصها الفنية ، أو معجمه الشعري
أو البناء الفين ، أو الصور الشعرية ، أو أسلوبه يف نظمه لتلك املقدمات ، وبيان عالقة 

 ..املقدمة باملضمون 
 .ومن هنا رغبت يف دراسة مقدمات أيب متام بشيء من التفصيل واإلملام 

، متهيد البحث على فصلني وعدد من املباحث ، يسبقهما مقدمة ووقد جاءت خطة 
ويتلومها خامتة تضم أهم نتائج البحث وتوصياته ، مث فهرس املصادر واملراجع ، وفهرس 

 :املوضوعات ، وذلك على النحو التايل 



 

 

 :التمهيد  ×
 أمهيـة  : العريب مـن حيـث    شعرناويتضمن احلديث عن مقدمات القصائد يف 

ر آراء النقاد القـدامى يف  ، مث بيان عالقة املقدمات مبضمون القصيدة ، مث ذك القصائد
 .مقدمات القصائد وعالقتها مبضمون القصيدة 

 :الفصل األول  ×

 : ا على النحو التايل، ويأيت احلديث فيه مبحثانويتضمن 
املقدمة الطللية ، املقدمة الغزلية ، مقدمـة  : املقدمات التقليدية :  املبحث األول -

، يتخللها حديث عـن مقـدمات   وصف الفراق والوداع ، مقدمة الشباب والشيب 
 .املقدمة اخلمرية ، مقدمة الفروسية والشجاعة : تقليدية استخدمها أبو متام ، وهي 

احلديث عن املقدمات التجديدية ، وهذا املبحث عبـارة عـن   : الثاين  املبحث -
 .أيب متام  ألبرز املقدمات اليت حواها ديوانانتقاء 
 :الفصل الثاني  ×

 :وفيه مبحثان 
وذلـك  مقدمات قصائد أيب متام وعالقتها مبضمون القصيدة ،  :املبحث األول  -

املدح ، الرثاء ، الغزل ، اهلجاء ، العتاب ، الوصف ، الفخر ، ك:  الشعري يف غرضها
 ..الزهد 
 :اخلصائص الفنية ملقدمات قصائد أيب متام  :املبحث الثاين  -
 .آليات املقدمة  -١   

عبارة عن بيان أبرز الصور الشعرية اليت حوـا   يوه. عرية الصور الش/ أ         
 .مقدمات قصائد أيب متام 

، وفيه بيان املعجم الشعري ملقـدمات   )املعجم الشعري(لغة املقدمة / ب        
 .قصائده ، وأبرز األلفاظ اليت استخدمها يف مقدماته 



 

 

متـام الفنيـة يف بنـاء     بناء املقدمة الفين ، وهو عبارة عن بيان طريقة أيب -٢   
 .مقدمات قصائده 

 .ثم خاتمة البحث ، وأهم نتائجه وتوصياته  ×

 .فهرس المصادر والمراجع  ×

 .فهرس الموضوعات  ×
كما اعتمدت يف تفسري معاين الكلمات الغامضة على شرح ديوان أيب متام ، ضبط 

ـ ١٤٠٧،  ١شاهني عطية ، دار الكتب العلمية ، بريوت ، ط: وشرح األديب   - هـ
 .م ١٩٨٧

ويف اخلتام ، الشكر هللا الذي أعانين على إكمال هذا البحث وإمتامه ، مث الشـكر  
جلامعة أم القرى ، حيث أتاحت يل فرصة الدراسة والبحث يف هذا اال ، وأوكلـت  

عبد اهللا بن أمحد باقازي ، فلقد رافقين يف / اإلشراف علي فيه لسعادة األستاذ الدكتور 
، باذالً جهده يف حلّ ما أشكل ، واألخذ باليد إىل مقاربة األكمل ، فجزاه  هذا البحث

اهللا عين خري اجلزاء ، وجعل عملنا وإياه خالصاً لوجهه الكرمي ، ويف ميزان حسناتنا يوم 
 .نلقاه ، إنه مسيع جميب الدعاء 

عبد اهللا الزهراين ، كمـا أشـكر   / وأشكر رئيس قسم الدراسات العليا الدكتور 
إبراهيم حممـد الكـوفحي ،   / سعادة األستاذ الدكتور  ألساتذة أعضاء جلنة املناقشةا

على تفضلهم بقبول مناقشة رساليت ، فلهم كلّ  حممد سيد الربيع ،/ وسعادة الدكتور 
 ..الشكر والعرفان 

كما أتوجه بالشكر اخلالص ملقام والدي احلبيبني ، اللذَين غرسا في حب العلم منذ 
. صغر ، وعلى ما قدماه يل من عناية ورعاية ، فلهم مني جزيل الشـكر والعرفـان   ال

 .فأسأل اهللا أن يرزقين برمها واإلحسان إليهما 



 

 

على ما قدمه من مسـاعدة وجهـد ،   ) ضيف اهللا ( كما أتوجه بالشكر ألخي 
،  الذي رافقين يف مراحل حبثي متحمالً تقصـريي حنـوه  ) حازم ( وكذلك أشكر ابين 

 .على ما قدمه من جهد ومساعدة ) راجي ( كذلك أشكر زوجي 
عزيزة املغريب ، اليت كان هلا األثر الكـبري يف  / والشكر موصول لسعادة الدكتورة 

 .مسرييت التعليمية 
وبعد ، فهذا جهد املقلّ ، أسأل اهللا العلي القدير أن أكون قد وفّقت يف حبثي ، له 

 .اهللا للخري خطانا وخطاكم  احلمد أوالً وآخراً ، وسدد

ّ العالمین  وآخر دعوانا أن الحمد   رب
 

 الباحثة



 

 

 
 
 

 التمهيد
 العربي مقدمات القصائد في شعرنا

 .مقدمات القصائد وأهميتها  -

 .عالقتها بمضمون القصيدة  -

 .آراء النقاد القدامى في مقدمات القصائد وعالقتها بمضمون القصيدة  -

 
 
 



 

 

 التمهيد
 العربي شعرنامقدمات القصائد في 

،  فبدأ االتصال بني العرب والشعوب ااورة،  عندما توىل بنو العباس زمام اخلالفة
وغريها ، وكذلك الترمجة ،  واملنطق،  كعلم الفلسفة ،وبدأت تظهر عند العرب علوم 

 رذا االزدهاوتأثرت احلياة األدبية ،  وبذلك ازدهرت احلياة يف العصر العباسي..  كثري
خذ الشعراء يقلدون فحول الشعر يف أو،  الشعر له أمهية بالغة وأصبح،  اـًا ملحوظتأثر

دون يف شعرهم مبا يتناسـب وروح العصـر الـذي    خذوا جيدأكما ،  العصور القدمية
 فبدأ لدى الشعراء العناية مبقدمات قصائدهم،  ومبا يرضي ذوق اجلمهور،  يعيشون فيه

تمام بدأ منذ العصر اجلاهلي إال أن العباسيني ركزوا عليها أكثـر مـن   وإن كان االه
وقبلها ، صياغة حمكمة توحي مبهارة الشاعر وحذقه وطول باعه  غريهم فقاموا بصياغتها
ومـن  ، سن التخلص من املقدمة إىل املضمون حوا بِكما اهتم ،موهبته الشعرية الفذة 

بـذلك   ليـربز الشـاعر  ؛  لقصيدة وما يليهاوالربط احملكم بني مطلع ا،  آلخر غرضٍ
 . همَءوينال إعجاب اجلمهور وثنا، فيشيع ذكره ،  هشاعريت

ذا اجلانب اهتمام واهتم ـًالنقادوقاموا بنقد مطالع القصـائد وحسـن   ،  اا بالغ
ونتيجة هلذا االهتمـام  ،  آلخر وحسن التخلص من غرضٍ،  عالقتها مبضمون القصيدة

شـاعر   خذ كلُّأحيث ،  أجزائها سن ترابطمبقدمات قصائدهم وح فقد اهتم الشعراء
ف وبالتايل خلّ،  ا يف اختيار معانيه وألفاظها شديدويركز تركيز، يتفنن يف صوغ شعره 

تعكس مدى أمهية هذا العصر يف ،  شعرية رائعة العصر العباسي قصائد شعراُءمعظم لنا 
العصر الذهيب  دحىت ع،  بذة الشعر واألدبوالذي يزخر بنخبة من جها،  األدب العريب
 . لألدب العريب

مقدمات القصائد يف العصر العباسي حظيت باهتمـامِ  نّإكره فونتيجة ملا تقدم ذ 
وارتباط مقدمـة  ،  آلخر سن التخلص من غرضٍوكذلك ح،  اجلميع من شعراء ونقاد

ليه بعض الضوء من خالل لقي عفسن، ا ألمهية هذا املوضوع ونظر،  القصيدة مبضموا
 :التمهيد اآليت 



 

 

 :ا ـمقـدمات القصائد وأهميته
خاصة ، غلب الشعراء أ هسار علي اا خاصوتركيب لقد اختذت القصيدة العربية شكالً

؛ غلب الشعراءأمتعارف عليه عند  حيث كان للقصيدة بناء فين،  شعراء العصر اجلاهلي
والنسيب والتشـبيب ،  والدمن الديار وبكاِء، على األطالل  من وقوف  ، ووصـف 

مث ،  إىل أن يصل الشاعر ملمدوحه أو الغرض األساسي من القصيدة، والراحلة  ةللرحل
وهذا البناء للقصيدة العربية هـو   .أو فخر  ختم حبكمةما ت عادةً واليت، خامتة القصيدة 

فالشاعر ،  اقسمة أقساممالحظ النقاد العرب أن القصيدة  " فقد، ه النقاد العرب قرأما 
ويتبع ذلـك  ،  مث يصف رحلته إىل املمدوح،  ويصل ذلك بالنسيب،  يبدأ بذكر األطالل

 من أجزاء القصيدة نظـام  جزٍء ولكلّ،  نظام القصيدة يف عمومه وهذا ه، مبدح املمدوح 
 ومسعت بعض أهل األدب يذكر أن القصيدة ": ويقول ابن قتيبة يف هذا الصدد، )١("خاص 

واسـتوقف  ،  وخاطب الربـع ،  فبكى وشكا،  ابتداء بذكر الديار والدمن واآلثارهو إمنا 
فالبناء الفين الذي تقوم عليه  ، )٢("... ا لذكر أهلها الظاعنني ا ليجعل ذلك سبب ؛ قالرفي

،  )سن املقطـع ح(واخلامتة ،  سن التخلصوح،  )املقدمة(املطلع  :القصيدة العربية هو 
ولننظر لتاريخ القصيدة العربية من العصر ،  الشعراء بالسري على هذه الطريقة خذأولقد 

، القـيس  ئوامر، عنترة : لأمثا، اجلاهلي كما هي متمثلة يف شعر شعراء هذا العصر 
، ر األحبـة  وتـذكّ ، وبكاء الديار ، فنجد السمة الغالبة عليها الوقوف على األطالل 

 . من القصيدة غرضه إىل أن يصل إىل،  والراحلة ووصف الرحلة، والتشبيب 
الذين بلغوا الذروة يف ،  من الشعراء اجلاهليني وشعرهم ر لنا التاريخ خنبةًولقد سطّ

ه وحذقه يف نظمه ئوحسبنا املعلقات اليت توحي مبدى عبقرية قائلها وذكا، نظم الشعر 
  . لشعره

عام هل فهذه املعلقات وغريها من القصائد اجلاهلية بوجه  هـو   ا نظـام خـاص

                                                
 . ٥٠م ، ص٢٠٠٠: دواد غطاشة وحسني راضي ، ط . قضايا النقد العريب قدميها وحديثها ، د )١(
 . ٧٤م ، ص١٩٦٦، أمحد حممد شاكر ، دار املعارف مبصر : الشعر والشعراء ، ابن قتيبة ، حتقيق وشرح  )٢(



 

 

مـن البـدء   ؛ ظ على القصائد اجلاهليـة  وهذا ما يالح، املسيطر على الشعر اجلاهلي 
،  وتذكر األيام الـيت خلـت  ، وتذكر األحبة واحلنني هلم ، بالوقوف على األطالل 

والـدعاء هلـذه   ،  هذه الديار مع األحبـة  وتلك اللحظات السعيدة اليت قضاها يف
 ..  ذلك من عناصر املقدمة الطلليةوغري،  األطالل بالسقيا
 .، واإلطالة أو االختصار فيها هذه املعاين  ةأسلوبه يف ترمج ولكل شاعر

تلك املعلقة اليت ختتلف عن سائر املعلقات يف  إىلولعل من األجدر بنا هنا أن نشري 
 : وهي معلقة عمرو بن كلثوم ،مطلعها 

ــبِحينا  ــحنك فَاص ــي بِص بأَال ه 
 

 رِيناوال تــد اَألن ــور ــي خم ١(بق(  
من اإلشارة إىل  -بالتايل  -وخلت ، هذه املقدمة بدأت مبطلع مخري  فاملالحظ أنّ

فقـال  ، هم هلـا  روايت ترثُن قبيلة تغلب شغفت ا وكَإحىت ، األطالل وبكاء الديار 
 :)٢(بعض الشعراء يف ذلك

  مـةكْركُـلِّ م نلب عغنِي تى بأَلْه  
 كُلْثُـومِ  قَص ـنو برميدةٌ قَالَها ع  

   لُهـمـذْ كَـان أَورونَ بِها مفاخي  
  لفَخـرٍ غَيـر مسـؤومِ    ليا لَلرجا 

،  لة الوقوف على األطـالل سأفمقدمات القصائد يف العصر اجلاهلي تتفاوت يف م
ولكن كان ذلك هو ، ا على املقدمة الطللية وليس معىن هذا أن الشعر اجلاهلي كان وقفً

 نمن الشعراء م فهناك،  خاصة القصائد الطويلة، ابتداءات قصائدهم  يف األسلوب العام
كما فعل زهري بـن أيب سـلمى يف    "، كان يبدأ قصيدته بالغزل واحلديث عن النفس 
 : قصيدته اليت ميدح ا حذيفة بن بدر الفزاري

اطب رأَقْصى ولْمس نع ا القَلْبحلُهص 
 

   لُـهاحورـبا والص ي أفْراسعرو  
  وأَقْصرت عما تعلَمـني وسـددت  

   لـهادعـبِيلِ مالس دى قَصوس لَيع  
                                                

،  ١الكتـاب العـريب ، ط   إميل بديع يعقـوب ، دار : ديوان عمرو بن كلثوم ، مجعه وحققه وشرحه  )١(
 . ٦٤م ، ص١٩٩١ - هـ١٤١١

 . ١٧٦، ص) ٩(، اجلزء ) ٣(األغاين ، أليب فرج األصبهاين ، جملد  )٢(



 

 

وقـد  ، )١(" ...حىت يصل إىل قصده من املديح  دمث ميضي يف وصف الطبيعة والصي
،  مشعري قي صعاليك نتاجوقد كان لل، مث الغزل ، تبدأ بعض القصائد بوصف الفراق 

 فلـم تـك  ، وبيئة هلا مميزاا وخصائصـها  ،  من العصر اجلاهلي اوكانوا ميثلون جزًء
 "، فقد كان البعض يبدأ بغـري ذلـك   ، قصائدهم كلها تبدأ بالوقوف على األطالل 

فيستعيض عن الديار مبجاورة النساء اللوايت يشفقن عليهم من خوض الغمرات والوقوع 
 :على شاكلة قول عمرو بن براقة لصاحبته سليمى ،  هالكيف امل

 تقُولُ سـلَيمى الَ تعـرض لتلفـة   
 

   مـائن ـعاليكلَيلِ الص نع لكلَيو  
  ـهـلّ مالن جاللَّيلَ م نامف يكَيو  

   ـارِمص ـيضلْحِ أَبامل نكَلَو سامح  
نه يف حيـاة  أن تدعه وشأابنة منذر ب وكذلك خياطب عروة بن الورد امرأته سلمى

 :شريف  ا يبيع نفسه ملوتا غازيـًالصعلكة جريئ
ـ    منـذر  ةأقلي على اللوم يـا ابن

 
  ونامي فإن مل تشتهي النوم فاسهري 

  ذريين ونفسـي أم حسـان أنـين   
  ا قبل أن ال املك البيع مشـتري  

  أحاديث تبقى والغىن غـري خالـد  
  )٢(حتـت صـري  إذا هو أمسى هامة  

ـ ،  إمجايل هذا بالنسبة ملقدمات القصائد يف العصر اجلاهلي بشكلٍ ا عـن  أم
، يف شكل القصيدة العربية  لإلسالم أول ما ظهر تغيري العصر اإلسالمي فلم يكن

وقد وقف الشعراء على األطالل ،  فقد احتفظت القصيدة العربية بشكلها ونظامها
بعض القصـائد مل   كما أنّ،  ر ابتدأها بالغزلوالبعض اآلخ، يف بعض قصائدهم 
ل أو حتو، تغيري  مقدمات القصائد مل حيدث فيها أي مبعىن أنّ،  تبدأ مبطلع متهيدي

ودقة ، كان لإلسالم دوره يف ذيب األلفاظ وجزالتها ،  نعم.  جذري ملموس
بالنسبة من التطور أو التجديد القوي  يءولكن مل يكن هناك ش، تها املعاين ورقّ

                                                
 . ٢٤٦-٢٤٥م ، ص١٩٩٣ -هـ ١٤١٤،  ٦الشعر اجلاهلي ، حيىي اجلبوري ، مؤسسة الرسالة ، ط )١(
 . ٢٤٧-٢٤٦املصدر السابق ، ص )٢(



 

 

 . ملقدمات القصائد
فقد كانت مقدمات القصائد متنوعة ما بـني مقـدمات   ، أما عن العصر األموي 

، أو الزهـد  ، أو الوصف ، بعض القصائد افتتحها أصحاا بالفخر  نّإبل ، طللية وغزلية 
 ..غري ذلك  و، أأو احلكمة 

يقـف   قد الفرزدكما جن، غلب قصائده أقف على األطالل يف ي ةفالشاعر ذو الرم
 ، والـبعض اآلخـر بالزهـد   ، وبعضها بالوصـف  ، على األطالل يف مفتتح قصائده 

يف  وذلك، ا من مطلع لقصيدة جاهلية فقد جعل مطلع إحدى قصائده مستمد أما جرير
 : قوله

ــان وحالر ــة ــديار بِبرقَ ــنِ ال مل 
 

   ــان مــا بِز ــيس زمانن قإِذْ الَ ن  
 : قول عبيد بن األبرص حيث أخذه من

ــان وحالر ــة ــديار بِبرقَ ــنِ ال مل  
  ـانمز روفرها صغَيست ور١(د(  

 ، وما أن نصل إىل العصر العباسي حىت حتـدث النقلـة احلضـارية الكـربى    
ـ ، والـروم  ، كـالفرس  ، فقد اتصل العرب بشعوب أخرى جماورة هلـم    ثرواأف

 سـواء يف  ، حيـاة مترفـة    تمـع العباسـي حيـىي   ا وأصبح، فيهم وتأثروا م 
 بيئة الشعر والشعراء كـان هلـا    ولعلّ،  الوسط االجتماعي أو الثقايف أو السياسي

فقـد عـرف الشـعراء    ،  احلظ األوفر والنصيب األكمل من هذا التطور والتحضر
؛ ذلـك   ىل علاويكفينا مث، وظهر أثرها يف شعرهم ، بوها الفلسفة واملنطق وتشر

 :بو متامقول أ
  الَ تنكري عطلَ الكَرِميِ من الغنـى 

  )٢(فَالسيلُ حرب للمكَـان العـالي   
 

                                                
 . ١٤٨م ، ص١٩٦٤ - هـ١٣٨٤صادر ، بريوت ، ديوان عبيد بن األبرص ، دار  )١(
ـ ١٤١٨،  ٣، طراجي األمسر ، دار الكتاب العريب : ديوان أيب متام ، حتقيق  )٢(  . ٣٨، ص ٢م ، ج١٩٩٨ -ه



 

 

أوالذي ، ا هلذا التطور امللموس ونظرثر تأثريا يف شكل القصـيدة العربيـة   ا ظاهر
،  فقد حدث تغيري يف مقدمات القصائد يف هذا العصر،  ونظامها اخلاص املتعارف عليه

خذ الشعراء بالسري ، وقد أا على مقدمات قصائدهم ا بالغخذ الشعراء حيرصون حرصأو
ن حـدثت بعـض   إو، على ج القصيدة املتعارف عليه يف العصور املاضية والتزموا به 

ثابتة  ا ظلت قويةأإال ، باملقدمات التقليدية  الثورات على التزام الشعراء يف هذا العصر
 ،ومن ناحية أخرى ،  هذا من ناحية، ني الشعراء العباسيني وغريهم حضورها القوي بهلا 

فقد كان بعض الشعراء يدعون إىل التجديد يف املقدمة التقليدية دون الدعوة إىل نبذها 
وذلك مبـا  ، والتخفيف منها ،  بل حاولوا التجديد يف مقدمة القصيدة التقليدية،  كلية

حيث حدثت ، املترفة اليت يعيشها العصر العباسي العصر واحلياة احلضارية  يتالءم وروح
برغم وجـود   " ولكن،  يف احلياة األدبية خاصة، هذا العصر  يف كربى نقلة حضارية

 وتأثر الفـن ،  بني عصر القدماء وعصر احملدثني التباين احلضاري واالجتماعي الواضح
،  القدمي وقواعد الفنذلك مل يدفع الشعراء احملدثني إىل رفض أصول  نّإف،  الشعري به

، قبلوا هذه األصول الفنيـة   أمالذي حدث هو  ولكن، وإحداث قواعد فنية جديدة 
ـ ،  وبنوع خاص تلك اليت تتعلق بالبناء الفين للقصيدة مـن التعـديل    يءولكن مع ش

وقد اعترب بعض النقاد أن السري على ج القصـيدة   .)١("يف األساليب والصيغ  والتطوير
 .أن يسري الشعراء عليه عامة  بد ة أمر الاجلاهلي

وهذا ما ،  هذا العصر اصطدمت بداية بعمود الشعر القدمي إذن فحركة التجديد يف
أخذت حركة التجديد إذن تسري يف مطلع  ":  قولهبالدكتور مصطفى هدارة  هيؤكد

 .)٢("وتصطدم يف عنف بعمود الشعر القدمي ومنهجه وقوالبه ، القرن الثاين 
ا مدى متسك شعراء العصر العباسي مبنهج القصـيدة  ـًكره يتضح جليا سبق ذمم

                                                
، عثمان موايف ، دار املعرفـة  ) تارخيها وقضاياها(اخلصومة بني القدماء واحملدثني يف النقد العريب القدمي  )١(

 . ٢٣٦، صم ١٩٩٩اجلامعية ، 
 . ٤٨م ، ص١٩٦٣اجتاهات الشعر العريب يف القرن الثاين اهلجري ، حممد مصطفى هدارة ،  )٢(



 

 

العربية ومقدماا مع التطوير يف شكل املقدمات التقليدية مبا يتناسـب وروح العصـر   
والـيت  ، قامت ثورة ضد املقدمات التقليدية  أنولكن الذي حدث ،  وذوق اجلمهور

؛ يدية والدعوة إىل التجديد يف مطلع القصائد نبذ املقدمة التقل يوه ، مها أبو نواستزع
أبا نواس كان يستهجن ويكـره االبتـداء    ذلك أنّ، وذلك بافتتاحها باملقدمة اخلمرية 

ـ لعصـره بِ  ومقومات ال متت رما اشتملت عليه من عناص باملقدمة الطللية بكلّ لة ص ،
 :قوله  م بصورة الطلل يففهاهو يتهكّ

ــرا ــذي دثـ ــم الّـ  دعِ الرسـ
 

ــرا  ــريح واملطَـ ــاسِ الـ   يقـ
ـ  ــ ــاع العلْ ــالً أَض جر ــن   وكُ

ــرا  ــذّات واخلَطَ ــي اللَّ ف ــم   ـ
ــرى  ســى ك نــا ب م ــر ــم ت   أَلَ

ــرا   ــن غَبـ ــابور لمـ   وسـ
ـ   ــ ــة والْ ــين دجلَ ــازه ب  من

 
  فُـــرات أَحفّهـــا الشـــجرا 

ـــ ــد الرحمـ ــأَرضٍ باعـ   بِـ
 نع العشــراـــنو ــلْحــا الصه  

ــايِدها  ــلْ مصـ ــم يجعـ   ولَـ
ــرا   ـــعا والَ وحــ   يرابيــ

 النــز ــور غُـ ــن حـ  ولَكـ
 

ــرا   ــاملَال بقَـ ــي بِـ   )١(تراعـ
مترفـة   السبب يف هذه الدعوة هو ما حيياه الشاعر العباسي يف جمتمعه من حياة لعلّ

كـانوا يف   " :يقول طه حسني ؛ ندية األدبية نس والشعر واألتزخر مبجالس اللهو واُأل
الس يتناولون جدفنراهم يروون الشـعر وينقـدون   ،  فيحسنون فيه، احلياة  هذه ا

ويتناولون اخللفاء واألمراء والـوزراء  ،  ويتحدثون بطرائف احلديث وغرائبه،  الشعراء
فإذا خرجوا ذهبوا ،  فيخرجون وقد امتألت أيديهم خبريات الدنيا،  وضروب الثناءباملدح 

 ، )٢("ويف اللذة والفسـوق  ،  مبا كسبوا من العطاء إىل حيث ينفقونه يف اللهو واللعب

                                                
 لبنـان ،  -أمحد عبد ايد الغزايل ، دار الكتاب العريب ، بريوت : ديوان أيب نواس ، حققه وضبطه وشرحه  )١(

 . ٥٥٧ط ، ص.د
 . ٣٤، ص ٢، ج ١٣طه حسني ، دار املعارف ، ط. حديث األربعاء ، د )٢(



 

 

ـ واملد ، ثر هذه احلضـارة الوارفـة  أمن  "فكان ، كما كان ذلك نتيجة للحضارة  ة ني
وجمـالس هلـو   ،  ومالعب حسان،  وما تزدان به احلياة من قصور ورياض،  املشرقة
وانصـرف  ،  أسلوب الشعر من االبتداء بذكر األطالل وبكاء الديار أن خال،  وشدو

، )١(" وبريقهـا  ةإىل مظاهر احلضـار ،  رهم بالبداوةالنحو الذي يذكّ االشعراء عن هذ
مطالع  بدعوته يف كلّ سولكن هل تقيد أبو نوا،  بوصف اخلمر هالبعض قصائد فاستهلّ

مبقـدمات  بعض قصـائده  ل قدمه قد نأالواضح من خالل تصفح ديوانه  إنّ قصائده ؟
فكيف ميدح خليفة له هيبته ومكانته ما مل ميهد لذلك مبقدمة ، خاصة الطللية ،  تقليدية

 تعد وال تضاهى وتقارن واليت ال، ال أن ميهد مبقدمة مخرية ،  طللية هلا وقعها وفخامتها
نبـذ تلـك األطـالل     أبو نواس إىل القد دع !يف مناسبتها هلذا املقام باملقدمة الطللية 

نظراً لثقافته وألن الدعوة إىل التجديد ال تعين انفصـال  حالل املقدمة اخلمرية حملها إو
 بعـض  أن تـؤثر يف   ةوطبيعي هلـذه الـدعو  ،  مل يلتزم االقدمي عن اجلديد لذا جنده 

ولكنـها مل  ،  والعكوك،  السلمي أشجع،  ديك اجلن،  مسلم بن الوليد : أمثال، الشعراء 
 . أو التقليدية بصفة عامة خاصة ، يف طمس معامل املقدمات الطللية نجحت

ـ  وما يليهـا ،  هذه احلقبة من هذا العصر ءوبالتأمل يف شعر شعرا هـذه  رى أنّي 
وخاصة أعالمه كمروان بـن أيب  ، الدعوة مل تؤثر على كبار شعراء هذا العصر 

فكان بقية من ، الشعري ا على سنن األقدمني يف جهم حمافظً "فقد كان  ،حفصة
ثر من آثار الزمان الطويـل بـني   أعلى سهولة يف اللفظ هي  سالف بعيد عصرٍ

 ، وكبشـار  ،)٢("دعامة من دعائم مدرسـة الشـعر احملـافظ     فهو . العصرين
بل متثـل  ،  ورسومهامل خيرج عن تقاليد املقدمة الطللية  "فبشار  .. وغريمها ، متام وأيب

فف مـن  خيوحاول أن ،  اد فيها كثريومل جيد،  ذ يدور يف دائراخأو، مقدمات القدماء 

                                                
حممـد خفـاجي ، دار اجليـل ، بـريوت ،     . األدب العريب وتارخيه يف العصرين األموي والعباسي ، د )١(

 . ١٠٩م ، ص١٩٩٠ - هـ١٤١٠
 . ١٤٠م ، ص١٩٧٢مروان بن أيب حفصة وشعره ، قحطان رشيد التميمي ، مطبعة النعمان ،  )٢(



 

 

، )١("ا مبنـاهجهم  ملتزم،  ا لتأثريات القدماءخاضع يلكنه بق،  عناصرها البدوية القدمية
يف هذا اال والنجاح فيه من خالل بعـض   قدرته على النظم ثبت البعض منهمأن إو

 ويف املقابل جند أن خنبة من شعراء هذا العصر، القصائد الىت ضمنها ذكر اخلمر ووصفه 
جتديدية تعكس مدى ما أصاب هذا العصر من تطور جعل  تروا قصائدهم مبقدماصد

الشاعر العباسي يبحث عن متنفس جديد وطابع آخر مييز القصيدة العباسية يستميل به 
 .، ويثبت وجوده الوجود املتميز شاعريته يعكس وبالتايل ، السامعني 

،  العباسي استطاع أن حيتفظ بتراث أمته ومقوماان الشاعر أهنا ميكن القول ب ومن
" بل أتاح هلا كل ما ميكـن مـن أسـباب احليـاة     ،  ض هذه املقومات للفناءومل يعر

 طاقتها ووسع جنباا مبا أويت من ثقافة حديثـة ومـن ذوقٍ   إذ مناها ومد ؛ واالزدهار
ا واضـع ،  ومضى يوغل يف ذلك إيغـاالً .  ادومن شعور مرهف ح.. ى متحضر مصفّ

 على مسعـه  ا من درسها واستظهارها وتردادهامكثر، نصب عينه مناذج الشعر القدمي 
ـ ا تامحىت يفقه رسومها ومعانيها وخواصها فقه، وعلى ذهنه  وعلى بصره  .)٢("ا ا دقيقً

من الشعر  ا هائالًكمفقد كانوا حيفظون ، ا عن الشعراء العباسيني وهذا ما كان معروفً
 .ن الكرمي آباإلضافة إىل حفظ القر، القدمي ومن األراجيز 

ملا ملقـدمات   ؛ ولقد أوىل الشعراء يف العصر العباسي مطالع قصائدهم عناية كربى
 وقبلـها شـهرة الشـاعر   ، يف جناح القصيدة وشهرا  القصائد من دور حيوي وبارز

على هذا اجلزء املهم من بناء القصيدة باعتبـاره  لذلك ركز الشعراء ،  )ناظم القصيدة(
نه أول ما أذلك ،  ا يف تقبل اجلمهور أو السامعني للقصيدةا إجيابيا يلعب دورا هامجزًء

ا من حيث األلفاظ واملعاين قوي، ن كان جيد الصياغة حمكم البناء إف،  يقرع أذن السامع

                                                
 ، ٢١م ، ص١٩٨٣ - هـ١٤٠٣عليان سويلم ، دار العلوم ،  الطبيعة يف شعر العصر العباسي األول ، أنور )١(

إحسان عباس ، دار صادر ، بريوت ، : وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان ، البن خلكان ، حققه : وينظر 
 . ٨١، ص )٢(جملد 

 . ٥٦، ص ٣شوقي ضيف ، دار املعارف ، ط. فصول يف الشعر ونقده ، د )٢(



 

 

وبالتـايل  ،  ايب واحلسن لدى السـامعني كان له وقعه اإلجي،  له جدته وقوته،  املنتخبة
ن كانت مقدمة القصيدة عكس ذلك فلن تنـال قبـول   إو،  سينال إعجام ورضاهم

ت يف مضموا الداخلي مـن  وستكون القصيدة مهما ح، بل على العكس ، اجلمهور 
 فلن تنال ما تستحقه من القبـول والثنـاء  ، روعة يف األلفاظ واملعاين والصياغة والبناء 

ـ أل؛ الشاعر قصيدته  اوذلك بسبب تلك املقدمة اليت بدأ ،  واإلعجاب نـ ه مل ي  دجِ
نْمقدمة قصيدته واملناسبة أل اختيار عـدم  : أضف إىل ذلـك  ، لقصيدته  اتكون مطلع

،  أول ما يصتك بأذن السامع " االبتداء نّأل ؛ مراعاته ملقتضى حال السامع واملخاطب
ويسـتحوذ  ، السامع إليه  جيذب انتباه احسن الشاعر استهالالًولذلك ينبغي أن يستهله 

 .)١(" ا لالستماع إىل القصيدة كلهاويثري فيه شوقً،  ووجدانه على مشاعره

على أن هناك ظاهرة جديدة بـدأت تظهـر يف    ":  حممد خفاجي. ويف ذلك يقول د
ا آخر غري تخذوا مستوي،  دنون مبطالع القصائتخذوا يعأتلك هي أن الشعراء ،  هذا العصر
ا إىل موضوع القصـيدة  مشري،  على القصد من أول األمر فجعلوا املطلع داالً،  ذلك كله

 .)٢(" وسهولة أو جزالة،  ةأو فخام واختاروا له اللفظ املناسب للمقام رقةًَ،  ابتداء
،  جيد وبني براعة االسـتهالل  ولكن جيب أن نعرف الفرق بني ابتداء القصيدة مبطلعٍ

وبراعة االستهالل ،  سن االبتداءللمقام هذا ما يسمى ح ومناسبٍ جيد فاالبتداء مبطلعٍ
 فالقصيدة قد تبتدئ مبطلـعٍ ،  للمقام والغرض املقصود مناسبٍ هو بدء القصيدة مبطلعٍ

فقـد  ،  تهءوهذا هو قبح االبتداء وردا، ا للمقام الذي ذكر فيه لكنه ليس مناسب، جيد 
ذلـك   عـد فال ي، والغرض هو الرثاء ، مقام تعزية  واملقام غزيلٍّ مبطلعٍ القصيدة ئتبتد

 .يف االستهالل مهما بلغ املطلع الغزيل من روعة  براعةً

ويف ذلـك يقـول   ،  أمهية املقدماتفقد كثر حديث النقاد عن ، وعن أمهية املقدمة 
 كان داعية،  اا رشيقًيحومل،  اا بديعوإذا كان االبتداء حسن ":  صاحب كتاب الصناعتني

                                                
 . ٢٤دثني ، عثمان موايف ، صاخلصومة بني القدماء واحمل )١(
 . ١١٠األدب العريب وتارخيه ، حممد عبد املنعم خفاجي ، ص )٢(



 

 

 } U  :â $O!9#وهلذا املعىن يقـول اهللا  ،  إىل االستماع ملا جييء بعده من الكالم
ــرع ،  } â $Oû¡Û {  ،â üÈÿè�g!2و  } â û§Ûو } â üNmو  فيقـ

ليكون ذلك داعية هلم إىل االستماع ملا بعده ؛ بديع ليس هلم مبثله عهد  ءأمساعهم بشي
 .)١(" واهللا اعلم بكتابه، 

أمهيـة مقدمـة    )املثل السائر يف أدب الكاتـب (وقد ذكر ابن األثري يف كتابه 
ألا أول ما يطرق السمع من ؛ منا خصت االبتداءات باالختيار إو ":  القصيدة بقوله

،  ا باملعىن الوارد بعده توفرت الدواعي على استماعهـًفإذا كان االبتداء الئق،  الكالم
كالتحميدات املفتـتح ـا   ،  نآبتداءات الواردة يف القرويكفيك من هذا الباب اال

ـ إف... وكذلك االبتداءات بالنداء ، أوائل السور  ا ممـا يبعـث علـى    ن هذا أيض
ا فيكون ذلك سبب،  غريب ليس له مبثله عادة يءنه يقرع السمع شأل ؛ االستماع إليه

 .)٢(" للتطلع واإلصغاء إليه

ويسـمى براعـة   ،  ءات ما ناسب املقصـود وأحسن االبتدا ":  ويقول اخلطيب
وكان أهـل التنجـيم   ،  املعتصم باهللا بفتح عمورية ئكقول أيب متام يهن،  االستهالل

ا ال تفتح يف ذلك الوقت زعموا أ: 
  السيف أَصدق أَنباًء مـن الكُتـبِ  

  في حده احلَد بين اجلـد واللَّعـبِ   
  سود الصحائف في بِيض الصفائحِ الَ

  )٣("متونِهِن جالُء الشك والريـبِ   
 : فقد جاء يف العمدة البن رشيق، يف مقدمة القصيدة وأمهيتها  دراء النقاآوتتواىل 

                                                
مفيد قميحة ، دار الكتب . د: ، أليب هالل العسكري ، حققه وضبط نصه ) الكتابة والشعر(الصناعتني  )١(

 . ٤٩٦العلمية ، بريوت ، ص
حممد حميي الدين عبد احلميد ، املكتبـة  : ثري ، بتحقيق املثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر ، البن األ )٢(

 . ٢٢٤، ص ٢م ، ج١٩٩٥ - هـ١٤١٦العصرية ، 
،  ٩عبد املتعال الصـعيدي ، مكتبـة اآلداب ، ط  / بغية اإليضاح لتلخيص املفتاح يف علوم البالغة ، د )٣(

 . ١٣٤، ص  ٤م ، ج٢٠٠٠ -هـ ١٤٢٠



 

 

علـى مـا    وبه يستدلّ، نه أول ما يقرع السمع إف، جيود ابتداء شعره  للشاعر أنْ أنّ "
، فال يستكثر منها يف ابتدائه ،  )دـق(و  )خليلي( و )أال( تجنبولي، عنده من أول وهلة 

إال للقدماء الذين جروا على عرق وعملوا علـى  ، فإا من عالمات الضعف والتكالن 
 .)١("...  ا جزالًوفخم،  ا سهالًوليجعله حلو، شاكله 

وذا  .)٢(ق االبتداء واملقطعتمن يف: فقال  ، وقد سئل بعضهم عن أحذق الشعراء
حيث اشترط يف ،  ادعند الشعراء والنقّ فاعالً اودور بالغةً ملقدمة القصيدة أمهيةً يتبني أنّ

ن توفرت هذه املطابقـة كانـت   إف،  مقدمة القصيدة أن تكون مطابقة ملقتضى احلال
 .سواء أكانت تقليدية أم جتديدية ،  املقدمة جيدة حسنة

ونظرـا  ،  يف القصيدة ما تلعبه املقدمة من دور كبريا ل فقـد  ، والهتمام النقاد
 :)٣(- سبيل املثال ال احلصر ىعل -منها ، وضعوا ملطلع القصيدة مقاييس جلودته 

- متام  كقول أيب، ا أن يكون املطلع فخم: 
 ارِوـع وفيـالسو جـلَبأَ قـاحل

 :وكقوله 
 السـيف أَصـدق أَنبـاًء مـن الكُتـبِ

ن أو،  ا انفرد الشاعر باختراعهن يكون نادرأو،  ا عن التعقيدون املطلع بعيدن يكأو
كما جيب ،  ان تراعى فيه جودة اللفظ واملعىن معأو،  ا من املآخذ النحويةـًيكون خالي

 :كقول أيب العتاهية ، ا يكون املطلع بارد الأ

 ا ؟ـهاللَدإِ ملُأحت فَأدلَ         اهلَـاي مدتيـسا لال مأَ

                                                
عبد احلميد هنداوي ، املكتبة العصرية ، . د: البن رشيق ، حتقيق  العمدة يف حماسن الشعر وآدابه ونقده ، )١(

 . ١٩٥، ص ١م ، ج٢٠٠١،  هـ١٤٢٢،  ١ط
 . ٤٩٣، أليب هالل العسكري ، ص )الكتابة والشعر(الصناعتني  )٢(
يوسف حسني بكار ، دار اإلصالح ، اململكـة العربيـة   . يف بناء القصيدة العربية بتصريف ، د: ينظر  )٣(

 . ٢٧٦-٢٧٣ية ، صالسعود



 

 

ا من الشروط الواجب توافرها يف مطلع القصيدة وأيض : أن يكون هناك تناسـب 
كذلك جيب االبتعـاد  ،  ن يكون له موسيقى من خالل التصريعأو،  بني قسمي املطلع

من االبتـداءات   نّواليت يتطري منها ؛ أل، عن ذكر األماكن واملنازل واألمساء املستقبحة 
 :كقول أيب متام ، تطري منه  ين ملإو، ما يستقبح 

 لواِءـي الغاربيت ف دك انتدـقَ
 :وكقوله 

ـقتـي مجحي لَاتـت طَـسيـبوع مؤن 
 :وكقول أيب الطيب املتنيب 

 أكثـره جمـد أقـلُّ فعـايل بلـه
 :وكقوله 

 )١(اـلومأك ـك لومـي ويـرانِأي ـكف
إمنـا   " : ات القبيحة بقولهويعلل ابن رشيق سبب وقوع الشعراء يف هذه االبتداء

، استغراق يف الصنعة  ما منإو،  ا عن غفلة يف الطبع وغلظمإيؤيت الشاعر هذه األشياء 
 .)٢(" ...ين ذهب أهاجس بالعمل يذهب مع حسن القول  وشغل

ون احلذر يف اختيـار  فقد بدأ الشعراء يتوخ،  ونتيجة لنقد النقاد ملقدمات القصائد
 .بوا نقدهم ملقدمات قصائدهم بالقبح والرداءة جنليت؛ مطالع قصائدهم 

 :يب متام أقول  ، وخري دليل على ذلك تلك النماذج لالبتداءات القبيحة
 خشـنت عليـه أخـت بنِـي خشـني

 
                                                

 . ٢٢٨، ص ٢املثل السائر ، البن األثري ، ج )١(
 . ١٩٩، ص ١العمدة ، البن رشيق ، ج )٢(



 

 

 : وقوله
 )١(رـماَأل دحِـفْيلْو بـطْاخلَ لَّـيجِلْا فَذَـك

 :يدة أيب متام وملا نظر أبو العميثل يف قص
 دي يوسـف وصـواحبه  هن عـوا 

 
   ـهبطَال رك الثّـأرا أَدـًا فَقدم   فَعزم

ووقعه على  -حىت صار إليه أبو متام  -وأسقط القصيدة كلها  ، هاءفاسترذل ابتدا
 .)٢(فأجازه ...فراجع عبد اهللا بن طاهر ، موضع اإلحسان منها 

 :خطل عبد امللك بن مروان قصيدته اليت أوهلا نشد األأوملا 
 رواـبك وك أَـنوا مـاحني فرـخف القط

 :فغريها ذو الرمة وقال ، ر من قوله وتطي،  بل منك،  ال: قال له عند ذلك 

 )٣(وارـم أو بكوـوا اليـاحني فرـف القطـخ
نشـد  أف، ا من شعره وملا دخل ذو الرمة على عبد امللك بن مروان فاستنشده شيئً

 : قصيدة

 منهـا املـاُء ينسـكبمـا بـالُ عينِـك 
ض أفتوهم ،  اوكانت بعني عبد امللك بن مروان ريشة تدمع أبدنه خاطبه أو عر ،

 .)٤(فمقته وأمر بإخراجه ،وما سؤالك عن هذا يا جاهل  :فقال 
 :أوهلا ، با سعيد قصيدة أنشد البحتري أ "ولقد 

                                                
علـي حممـد   : املوشح مآخذ العلماء على الشعراء يف عدة أنواع من صناعة الشعر ، للمرزباين ، حتقيق  )١(

 . ٤٦٦م ، ص١٩٦٥البجاوى ، دار ضة مصر ، 
 . ٤٩٣، أليب هالل العسكري ، ص )والشعرالكتابة (الصناعتني  )٢(
 . ٢٢٥، ص ٢املثل السائر ، البن األثري ، ج )٣(
 . ١٩٩، ص ١العمدة ، البن رشيق ، ج )٤(



 

 

  هـرلَ آخطـاولٍ تي لَيلُ فيالو لَك 
 

 وشك نو  رهم أبـاعـزي تيوى ح  
 :نشد أبو حكيمة أبا دلف أو. بل الويل واحلرب لك .. فقال أبو سعيد 
 )١(" ..رف ـعت تـنذي كُـر الّـيب األـهذَ أالَ

نظر الشعراء لنقد النقاد ملقدمات القصائد بعني االهتمام واحلذرفقد ، م وكما تقد  ،
،  وترضي ذوقه وتنال إعجابه،  تروق للسامع قصائدهم حىتخذوا جيودون يف مقدمات أف

قول النابغة  "من مثل ، من االبتداءات احلسنة  احيث ذكر النقاد كثري: 
  كليني لهـم يـا أُميمـةُ ناصـبِ    

  ولَيل أُقاسـيه بطـيء الكَواكـبِ    
 :وقول أوس بن حجر 

  أيتها النفْــس أجملـي جزعـا   
 ي تــاإِنّ الّــذقَعو قَــد ــذَرِينح  

مءاحكم ابتـدا أ إنّ: وقال البعض ،  مرثية جاهلية ابتداء أحسنقوله  فقد عد 
 :قول لبيد 

  أَالَ كُلُّ شيٍء مـا خـالَ اَهللا باطـلُ   
  )٢(وكُلُّ نعـيمٍ ال محالـةَ زائـلُ    

وله روعته ، يف االبتداء  اولقد كان أبو متام فخم ،٣(ويشري ابن رشيق،  ةوعليه أ( 
، وجهـارة االبتـداء   ، الغالب عليه حنت اللفظ  نّأو، إىل فخامة االبتداء عند أيب متام 

 :من مثل ، ويورد مناذج من شعره 
 اـرمج الـقأَد ـني فقـغى إىل البـصأَ

 : وقوله

اـي ـع لَـبرـو ربعـوا عومِـمهُ نِـلى اب 

                                                
 . ٤٩١-٤٩٠، أليب هالل العسكري ، ص )الكتابة والشعر(الصناعتني  )١(
 . ٤٩١املصدر السابق ، ص )٢(
 . ٢٠٦، ص ١العمدة ، البن رشيق ، ج )٣(



 

 

 : قول أيب متام مرثية إسالمية ابتداًء نأحس أنّ وقد ذكر صاحب الصناعتني
  أصم بِك الناعي وإِنْ كَانَ أَسـمعا 

  وأَصبح مغىن اجلود بعـدك بلْقَعـا   
 :وقول اآلخر 

 ــود ــود إِىل اجلُ ــىت اجلُ ــى فَ   أَنع
     ـودعـى بِموجـن أَنثْـل ما مم  

    ـدهعى بـى مغـى الثّـرى فَتأَنع  
ــاءِ   ــة امل يقب  ــود الع ــن ١(م(  

 : أما قول أيب متام
  يا بعد غَاية دمعِ العـنيِ إِن بعـدوا  

  دـهالسرِ وهةُ طُولَ الداببي الصه  
 .)٢(تاءافقد جعله البعض من جياد االبتد

 : قول مسلم، ا البديعة أيض ومن االبتداءات
 أَجررت ذَيل خليعٍ في اهلَوى غَـزل 

 
  )٣(سمرت همم العذّالِ في عـذيل و 

 :وعن قول أيب متام 
ــالم ــالَ س ــا فَقَ بِه ــم ــن أَلَ مد 

 
  كَم حلَّ عقْـدةَ ذلـك اإللْمـامِ    

هذا املصراع األول يف غايـة اجلـودة والرباعـة     " :مدي قول اآل ةجاء يف املوازن
 .)٤(" غا جيد بالوعجز البيت أيض،  واحلسن والصحة واحلالوة

أيب متام  ا يف قولوجاء أيض: 
  ما في وقُوفك سـاعة مـن بـاسِ   

  نقْضي حقُـوق اَألربـع األدراسِ   

                                                
 . ٤٩١، أليب هالل العسكري ، ص )الكتابة والشعر(عتني الصنا )١(
 . ٤٩٣، ص املصدر السابق )٢(
 . ٤٩٣، ص املصدر نفسه )٣(
حممد حميي الدين عبد احلميد ، دار : املوازنة بني أيب متام والبحتري ، لآلمدي ، حقق أصوله وعلق عليه  )٤(

 . ٣٩٤املسرية ، بريوت ، ص



 

 

 .)١("وهذا ابتداء جيد صاحل  "
 : يف قول امرئ القيس وال خيفى علينا ما

 قفَـا نبـك مـن ذكْـرى حبيـبٍ ومنـزلِ
وهو عندهم  ": ابن رشيق على هذا البيت بقوله حيث عقب ،  سن لالبتداءمن ح

وذكر احلبيـب  ، وبكى واستبكى ، نه وقف واستوقف أل؛ شاعر  هعنفضل ابتداء صأ
 :وقوله . واحد  واملنزل يف مصراعٍ

 )٢(" يالـالب لُلَا الطَّـها أيـًباحص مـع أال
لـك باهتمـام   وذ،  ا مدى أمهية مقدمات القصـائد ـوبعد هذا كله يتضح جلي

، لقد طار امسك واشتهر : قيل لبعض احلذاق بصناعة الشعر  "حيث ، والنقاد ا الشعراء 
، الكـالم   )مقاصـد (وأصبت مقاتـل  ، وطبقت املفصل ، أقللت احلز  ألين: فقال 

 .. ولطف اخلروج إىل املدح واهلجاء،  واخلوامت األغراض حبسن الفواتحوقرطست نكت 
 .)٣("... ة النجاح ومطي،  االنشراح داعية االفتتاح سنح نّأل؛ صدق  وقد

 :عالقتهـا بمضمـون القصيـدة 
 وختلـص للغـرض األساسـي مـن    ،  مقدمـة تتكون القصيدة العربيـة مـن   

 . وخامتة، القصيدة 

 .ن أوضحنا أمهية مقدمة القصائد ودورها الفاعل يف جناح القصيدة أوقد سبق 

فـه  والتخلص يعر، نه يندرج حتت التخلص إف وعن عالقة املقدمة مبضمون القصيدة
ويكثر ،  ويقابله االقتضاب،  إىل فن مبناسبة ظاهرة انتقال الشاعر من فن ": البعض هو 

                                                
 . ٣٨٥-٣٨٤البحتري ، صاملوازنة بني أيب متام و )١(
 . ١٩٥، ص ١العمدة ، البن رشيق ، ج )٢(
 . ١٩٥، ص ١املصدر السابق ، ج )٣(



 

 

: هـو  االقتضاب و، )١(" كما يكثر االقتضاب يف شعر القدماء،  التخلص يف شعر احملدثني
، وهجاء  من مديحٍ؛ ر غريه آخ اويستأنف كالم، يقطع الشاعر كالمه الذي هو فيه  "أن 

ن يلـيهم مـن   وهو مذهب العرب وم، وال يكون للثاين عالقة باألول  .. أو غري ذلك
 .)٢(" املخضرمني

وقد ينتقل من الفن الذي شبب الكالم بـه إىل مـا ال    ":  فه اخلطيب بقولهويعر
ـ  وهو مذهب العرب األول،  )االقتضاب(ويسمى ذلك ،  يالئمه ن يلـيهم مـن   وم

 :كقول أيب متام ، ملخضرمني ا
  لَو رأَى اُهللا فـي الشـيبِ خيـرا   

  جاورته اَألبرار في اخلُلْـد شـيبا   
  كُلُّ يومٍ تبدي صـروف اللَّيـالي  

  )٣("خلُقًا من أَبِـي سـعيد غَرِيبـا     
الكـالم يف  أن يأخذ مؤلف  " :وقد جاء يف املثل السائر عن ماهية التخلص قوله 

، ا إليـه  وجعل األول سبب، خذ يف معىن آخر غريه أإذ ؛ فبينا هو فيه ، معىن من املعاين 
بل ،  رخآا ويستأنف كالم من غري أن يقطع كالمه،  ا برقاب بعضفيكون بعضه آخذً

فه وذلك مما يدل على حذق الشاعر وقوة تصـر  ؛ افرغ إفراغًأُيكون مجيع كالمه كأمنا 
فال تواتيه األلفاظ ، ا للوزن والقافية ويكون متبع،  نطاق الكالم يضيق عليه جل أنّأمن 

 .)٤("على حسب إرادته 

ن التخلص من املقدمة إىل املضمون أو إىل الغرض األساسي مـن  أفيه  شك ومما ال
ها يف التخلص من املقدمة وربط حكمةًم ةًودقّ وذكاًء القصيدة يقتضي من الشاعر مهارةً

وذلك ليتمكن الشاعر من التخلص احلسن دون أن يشعر السامع باالنتقـال   ؛ هامبا يلي

                                                
 . ٢١٢ط ، ص.، زكي مبارك ، د) أحباث يف أصول النقد وأسرار البيان(املوازنة بني الشعراء  )١(
 . ٢٤٤، ص ٢املثل السائر ، البن األثري ، ج )٢(
 . ١٣٧، ص ٤ علوم البالغة ، لعبد املتعال الصعيدي ، جبغية اإليضاح لتلخيص املفتاح يف )٣(
 . ٢٤٤، ص ٢املثل السائر ، البن األثري ، ج )٤(



 

 

منفصالن  وأما،  وعدم تالؤمهما املفاجئ أو التنافر وعدم التناسب بني املطلع وما يليه
 .للمضمون بصلة  سوى افتتاحية للقصيدة ال متت عدن املقدمة ال تأو، عن بعضهما 

،  وصياغة التخلص صياغة حمكمة قويـة ،  واملضمون إن الربط احملكم بني املقدمة
كل ذلك يؤدي إىل أن ،  أضف إىل ذلك وقعها املوسيقي،  وبألفاظ خمتارة بدقة وعناية

سن على وبالتايل ينعكس هذا احلُ، سن ذات مكانة عالية يف اجلودة واحلُ تكون القصيدة
 .ن بعـدهم  عصره وم والنقد الذي سيوجه له من كبار نقاد، مكانة الشاعر وشهرته 

ويالتخلص من املقدمة إىل املضمون سمي البعض سنفلقد كانت ،  )اخلروج املتصل( ح
عدم الربط بني املقدمـة   لذا جند فيها،  تتعدد فيها األغراض الشعرية القصيدة اجلاهلية

وهو ، وهذا متعارف عليه يف شعر املتقدمني من الشعراء ،  وما يليها من أغراض أخرى
مث خيرج مباشـرة  ، الشاعر يبدأ مبقدمته التقليدية  نّأل ؛ )اخلروج املنفصل(ـا يسمى بِم

 )دع ذا : (  مـن مثـل  ، بألفاظ متعارف عليها عند الشعراء املتقـدمني   إىل غرضه
،  فال جييد الشاعر الربط احملكم بني املقدمة واملضـمون ،  وغري ذلك )سل عن ذا ( و 

بل يقولون عند فراغهم من نعت اإلبل وذكر القفار ومـا   ":  ويف هذا يقول ابن رشيق
 ) أنّ( ـأو يأتون ب، ويأخذون فيما يريدون ،  )وعد عن ذا  (و  )ودع ذا  (: بسبيله هم 

مبـا   فإذا مل يكن خروج الشاعر إىل املدح متصالً، املشددة ابتداء للكالم الذي يقصدونه 
 .)١("ا ا وانقطاعظفر وحنو ذلك سمي)  عن ذا عد( و  ) دع ذا: ( بقوله  منفصالًقبله وال 

وهذا ال يعين أن االقتضاب هو من مسات الشعر اجلاهلي ولكنه الغالب على الشعر 
 .اجلاهلي ، ألن من النقاد من أثبت وجود الوحدة واالتصال يف بعض القصائد 

 :من قول الشاعر  ما جاء يف الصناعتني: ومن النماذج على ذلك 
 ا وسلِ اهلَم عنـك بِجسـرة  فَدع ذَ

 
  ذمولٌ إِذا صـام النهـار وهجـرا    

 

                                                
 . ٢١٠، ص ١العمدة ، البن رشيق ، ج )١(



 

 

 :وكما قال النابغة 
  فَسليت ما عندي بروحة عـرمسٍ 

ــلُ  ة وتناقــر ــي م ــب بِرِجل خت  
كمـا  ،  ذلك أشبهوما  )وعيس أو وهوجاء: (ورمبا تركوا املعىن األول وقالوا 

 :قال علقمة 
  شاب رأْس املَرِء أَو قَـلّ مالُـه   إِذَا

     ـيبصن هـندـي وف لَـه سفَلَي  
ــأَنّ عيونهــا  وعــيس بريناهــا كَ

 
   ـوبصن ي أَذْهـانِهِنارِير ف١(قَو(  

، تالحـم األجـزاء    مهائدقص واحىت يكسب؛ لذلك عىن الشعراء حبسن التخلص 
 .سق ومت متماسك تدرجيي يدة بشكلٍووحدة تندرج فيها معاين القص

والـربط  ، هذا وقد اهتم النقاد بضرورة التخلص احلسن من املقدمة إىل املضمون 
حكمة تعكس تالحـم أجـزاء القصـيدة    جزاء القصيدة بروابط متينة ومأاحملكم بني 
وذلك لتصل قصائدهم للمرتبة ، الشعراء حبسن التخلص  ونتيجة لذلك اهتم، ووحدا 

حذق الشـاعر  فالتخلص يعكس مدى ،  واملكانة املرموقة عند اجلمهور والنقاد لعاليةا
مات الشعر ن كان االقتضاب من سإو،  وقدرته الفنية وموهبته الشعرية بعكس االقتضاب

إال أن له قوته وجزالته ، مع اإلشارة إىل أن يف الشعر اجلاهلي مـا تضـمن   ، اجلاهلي 
 .حسن التخلص 

وعنوا بـه  ،  وركزوا عليه،  ا عند الشعراء احملدثنيوج املتصل كثريلقد عرف اخلر
كما جند لدى احملدثني يف اجلهة األخـرى  ،  اا بالغبه النقاد اهتمام واهتم،  عناية فائقة

،  وذلك لسريهم على منوال الشعراء املتقدمني يف صناعة شـعرهم ؛ اخلروج املنفصل 
ا حسن اهناك ختلص نّأل؛ يه على ج األقدمني ولكن ليس يف كل الشعر الذي ساروا ف

 .مع اتباع لنهج السلف 
 اهناك ختلص نشري إىل أنّ، وقبل عرض النماذج على العالقة بني املقدمة واملضمون 

                                                
 . ٥١٣، أليب هالل العسكري ، ص )الكتابة والشعر(الصناعتني  )١(



 

 

، إىل غـرض   مـن غـرضٍ   وهناك ختلص،  وهذا ما نقصده،  من مقدمة إىل غرض
 .والنماذج التالية تشمل النوعني 

قـول  ؛ اخلروج املتصل والعالقة احملكمة بني املقدمة واملضمون  ومن النماذج على
 : مسلم بن الوليد

ــةً داحيانِي مــق سما أَنْ تــئْت إِذَا ش 
 

    حـرمم يـتا كُـلّ مالهقْتفَالَ ت  
ـًا من كَرمـة بِـدمائنا    خلَطْنا دم

 
   الـدمو الـدم نم ي اَأللْوانفَأثّر ف  

 نيت النوم فيهـا بِسـكْرة  ويقْضي ثَ
 

 موكْر نالس نرعاها مباء صهص١(ل(  
 : قول املتنيب؛ ومن التخلصات احلسنة 

ـدواسح ـَال فـي  عـواذل ذَات اخل

  موارِد الَ يصدرنَ مـن الَ يجالـد    وأُورد نفِْسي واملُهنـد فـي يـدي   
 لَم يحملِ القَلْـب كَفّـه   ولَكن إِذَا

 
  دـاعس ملِ الكَفحلَم ي لى حالةع  

 خليلَي إِنِـي الَ أَرى غَيـر شـاعرٍ   
 

  دـائنِي القَصوى ومالع منهم نلَكو  
 فَال تعجبـا إِنّ السـيوف كَـثريةٌ   

 
  ـداحو موالي لَةوالد يفس نلَك٢(و(  

ا من الربط احملكم بني املقدمة واملضمون أيض :ا من النسيب قول أيب نواس متخلص
إىل املديح ختلصاا رائع: 

  تقُولُ الَّتي عن بيتها خف مـركيب 
 ــري ــراك تِس ــا أَنْ ن نلَيع ــز   عزِي

 أَما دون مصـر للغنـى متطَلَّـب   
 

ـ    نالغ ابـبلَى إِنّ أَسب ريى لَكَـث  
  رادـوــا بهلَتجعتاسا ولَه فَقُلْت  

   ـبِريع يِهِنـري جى فرفَج ترج  
   لَـةـديك بِرِحاسذَرِينِي أَكْثّـر ح  

    ـريأَم ـيبـا اخلَصيهف لَد٣(إِلَى ب(  
                                                

 . ٥١٥، أليب هالل العسكري ، ص )الكتابة والشعر(الصناعتني  )١(
 . ٢٤٧، ص ٢املثل السائر ، البن األثري ، ج )٢(
 . ٢٥٢عثمان موايف ، ص. اخلصومة بني القدماء واحملدثني ، د )٣(



 

 

 :ا من احلديث عن نفسه إىل املديح مستخلص )١(وكذلك قول املتنيب
  سب الذِّكْر إِالّ من مضـارِبِه الَ أَكْ

  أَو من سنان أَصم الكَعب معتـدلِ  
   بِـهاهوـي مـي فل بِه رياَألم ادج 

 
  فَزانها ولسانِي الدرع في احلُلَـلِ  

كلم نضِ عاَألر هجوانُ ومالز اقض  
 لُْء السمو انملُْء الزـلِ ماجلَبلِ وه  

وعن قدرة الشعراء على التخلص احلسن ومدى مقدرم على الربط بني املقدمـة  
وتتباين قدرم يف هذا اال الذي يكشف لنا عن ، فهم يتفاوتون يف ذلك ، واملضمون 

وهل متكن مبواهبه من وضع يده على مواطن القـوة يف الشـعر   ، جوهر ذلك الشاعر 
 ادرر واجلوانب اليت جتعل من قصـائده وشـعره  ، سرار هذا الفن ومعرفته بكوامن وأ

ونفائس ا السامع واحملب للشعر  يتغىن ،ا نقاد عصره وم وال خيفى ،  ن بعدهويشيد
سن صياغتها من مجاليات تنعكس يف االهتمام مبقدمة القصيدة وربطها مبضموا وح ما

 . على شاعر القصيدة وقصيدته

ال بقوله ر ابن وقد عبوالشعراء متفاوتون  " :األثري عن تفاوت الشعراء يف هذا ا
األلفاظ واختيار  وقد يقصر عنه الشاعر املفلق املشهور باإلجادة يف إيراد، يف هذا الباب 

 .)٢("...  كالبحتري،  املعاين
نتيجة للتطور الذي طرأ على احليـاة األدبيـة يف العصـر     -بعض الشعراء  ولعلّ
جعلهم يتركون وصـف األطـالل    - وعلى القصيدة العربية بشكل خاص،  العباسي

، وبكاء الديار والنسيب وما أشبه ذلك من مالمح املقدمة التقليدية يف بعض قصائدهم 
أو التعـبري عـن   ، للطبيعة  من وصف؛ إىل مقدمات جتديدية تتالءم وروح العصر 

أو هو ، ا مبطلع يناسب الغرض متامأو ابتداء القصيدة ، األحاسيس واملشاعر الداخلية 
وغري ذلك مـن مظـاهر التطـور    ، حقيقة مستوحاة من صلب الغرض األساسي 

 . واألديباحلضاري 
                                                

 . ٢٥٤عثمان موايف ، ص. اخلصومة بني القدماء واحملدثني ، د )١(
 . ٢٥٠-٢٤٩، ص ٢املثل السائر ، البن األثري ، ج )٢(



 

 

م ذكره وإيضاحه من ضرورة العناية مبقدمة القصـيدة  وال عجب بعد كل ما تقد
سـنها أو  وذلك عند حكمنا على القصـيدة مبـدى ح  ،  ومدى ترابطها مع املضمون

ظهر ي فإن ذلك مل،  وألفاظ حمكمة الصياغة ت القصيدة من معانوفمهما ح،  العكس
كان الشاعر قد ابتـدأ قصـيدته    إذارسم صورته احلقيقية ي ومل، روعته ومجاله الكامل 

، ا ا ومباشرا باردفجائي انتقل منه إىل غرضه األساسي انتقاالً مومن ثَ، باجليد بابتداء ليس 
، عنـد االنتقـال    خبللٍ يشعرن هذا جيعل السامع أل؛  ا منفصالًوجنه خرج خرأمبعىن 

املسـتوى املطلـوب    وبالتايل فلن ترقى القصيدة إىل، وعدم مقدرة الشاعر على الربط 
وعدم التالؤم بني أجـزاء  ، ا لوجود تلك الفجوة نظر ؛ واملرجو من ذلك الشاعر الفذّ

 .القصيدة 
وذلـك   ؛ قصائدهم وعالقتها مبضمون القصيدة لذا عىن الشعراء والنقاد مبقدمات

 . شعري له جودته وقيمته إلنتاج
 :وعالقتها بمضمون القصيدة  آراء النقاد القدامى في مقدمات القصائد

مل يترك نقادنا القدامى قضية من قضايا األدب يف زمام إال وتناولوهـا بالـدرس   
على جوانبها وكوامنها بالـدرس  وغاصوا يف أعماقها ينظرون فيها ويقفون ، والتحليل 

ويذكر األدلة والشواهد اليت تؤيد ، ويديل كل ناقد برأيه يف القضية ،  والتحليل والنقد
 .نظرته ورأيه 

فقـد  ، لقد كان للقصيدة العربية مكانة كبرية من الدرس والتحليل عند نقادنـا  
، كـاء الـديار   وب، على األطـالل   من وقوف؛ تناولوا بداية شكل القصيدة العربية 

كما حتدثوا عن وحدة ،  إىل املمدوحالشاعر إىل أن يصل .. وما إىل ذلك ، والنسيب 
 وحتدثوا عن وحدة القصيدة باعتبارها كالً،  ا يف الشعر اجلاهليكثري البيت اليت سادت

كمـا  ، وعن مقدمات القصائد ودورها يف جناح القصيدة ،  متالحم األجزاء متكامالً
سنتناولوا ح علـى سـبيل    -منها ، سن املقطع باإلضافة إىل قضايا عدة التخلص وح

،  والرخص الشعرية،  السرقات الشعرية،  اللفظ واملعىن،  املطبوع واملصنوع:  -املثال 
 ..وغريها كثري ، غاليط الشعراء والرواة أو



 

 

 نإبـل  ، فالشعر اجلاهلي يغلب عليه وحدة البيت ،  وبالنسبة للوحدة يف القصيدة
،  ن أشاد بوحدة البيـت ن من النقاد مإلذا ف؛ مييل إىل وحدة البيت بعض الشعراء والنقاد 

من  عيب معناه إمنا هو البيت الذي ال يستقل مبعناه وحيتاج إىل غريه ليتم أنحيث يرى 
،  وا من العيوب يف الشعر أن حيتاج البيت إىل غريه ليـتم معنـاه  فعد "، عيوب الشعر 
ووافقه صـاحب املوشـح   ،  البيت احملتاج يف إكمال معناه إىل غريه مبتورومسى قدامة ا

 .)١("على هذه التسمية 
فلقد عىن الشـعراء  ، الوحدة يف القصيدة  انقادنا العرب أمهلو وليس معىن هذا أنّ

، ا وثيقً اترتبط أجزاؤها ارتباطً، متناسبة املعاين ، ن تكون قصائدهم مترابطة األجزاء أب
ص ختلّ سنح وهذا يعد، إىل غرض  يشعر السامع باالنتقال الفجائي من غرضٍحبيث ال 

ومن هنا جاءت أمهيـة   . وخامتة، ومضمون ، من مقدمة  ؛يتولد عنه ترابط القصيدة 
مقدمات القصائد وعالقتها باملضمون الذي ينتج عنه أن خترج لنا القصيدة يف وحـدة  

، وترتيب منطقي للقصيدة ، متكامل األجزاء  وبناء فين واحد موضوعية واحدة ونسقٍ
لذا عىن نقادنا العرب القدامى ؛ حبيث ال يتخللها أبيات ال ترتبط مبا يليها أو ما يسبقها 

أو  -ه للشعر العـريب  جاالام الذي و يوهذا ما ينف، القصيدة  بضرورة تالحم أجزاء
فلـو تصـفحنا   ،  ملوضـوعية ها من الوحدة امن خلو -باألحرى إىل القصيدة العربية 

دواوين الشعر العريب القدمي لوجدنا من القصائد ما يظهر فيها جبالء تلك الوحدة الـيت  
فليس كل الشعر اجلاهلي واإلسالمي مقتضـب ولـيس هللا   ، تربط بني أجزاء القصيدة 

كقصيدة احلطيئة اليت حيكي فيهـا   ، اليت حتكي قصة حسن ختلص ومن ذلك القصيدة
 :قصة كرمي 

  وطَاوِي ثَالث عاصبِ البطْنِ مرملٍ
  )٢(بِبيداَء لَم يعرف بِها ساكن رسما 

 

                                                
 . ٣١٥ط ، ص.دوي ، دار ضة مصر ، دأسس النقد األديب عند العرب ، أمحد أمحد ب )١(
 . ٢٧١م ، ص١٩٦٧ - هـ١٣٨٧ديوان احلطيئة ، شرح أيب سعيد السكري ، دار صادر ،  )٢(



 

 

شعريةً عد لوحةًفهذه القصيدة ت خرج لنا أولكن الشاعر ، ذات أبعاد متعددة  لقصة
 .شعرية متالمحة األجزاء  ةلوح

ن ون مل يكـن اجلـاهلي  ولك، كما تظهر الوحدة يف الشعر الذي يغلب عليه احلوار 
والذي ينشأ عنه ارتبـاط  ، سن التخلص واتصال أجزاء القصيدة ببعضها البعض يراعون ح

 -ام وابن الرومي واملتنيب وخاصة أبا مت - أما العباسيون "، مبضموا وما يليه مقدمة القصيدة 
 .)١("اد واستحسام الشعراء والنقّ حازت رضا وا فيه مبحاسنفقد جاء

ن هـذه  أل؛ هنا بصدد احلديث عن وجود الوحدة يف الشعر العريب القـدمي  ولسنا 
ا املسالة قد نوقشت كثري ،ورد ام ردعلى هذا االا قويحيث  ا بالشواهد واألدلةا مدعم

آراء النقاد القدامى يف مقـدمات   إن ما يعنينا هنا .ثبت وجود الوحدة يف الشعر القدمي 
ا اهتمام النقاد والشعراء مبطلع وقد أوضحنا مسبقً،  ن القصيدةالقصائد وعالقتها مبضمو

احلديث  ولكن اجلدير بالذكر أنّ،  القصائد وأمهية املقدمات يف جناح القصيدة وذيوعها
بل حتدثوا عـن ضـرورة   ، ا ذا املفهوم ا مباشرعنها عند نقادنا القدامى مل يكن حديثً
سن ختلص إىل الغرض واملضمون وح قدمةمن م؛ اتصال أجزاء القصيدة بعضها ببعض 

 عدحبيث ت، ا وضرورة تالحم هذه األجزاء وارتباطها فني، وخامتة ، األساسي للقصيدة 
حم األجـزاء  وقصيدة ذات وحدة موضوعية جيمعها تال، القصيدة لوحة شعرية واحدة 

 .ومتاسكها وتسلسلها 
يقول ، د وعالقتها باملضمون النقاد يف مقدمات القصائ آراءوبقي اآلن أن نوضح 

من حكم النسيب الذي يفتتح به الشاعر : وقال احلامتي  " : عن احلامتي ابن رشيق نقالً
ـ ،  به غري منفصل منه متصالً،  أو ذم ا مبا بعده من مدحٍأن يكون ممزوج: كالمه  ن إف

احـد  فمىت انفصل و،  القصيدة مثلها مثل خلق اإلنسان يف اتصال بعض أعضائه ببعض
معـامل   يوتعف،  خر وباينه يف صحة التركيب غادر باجلسم عاهة تتخون حماسنهعن اآل
دت حذاق الشعر وأرباب الصناعة من احملدثني حيترسون يف مثـل هـذه   جوو،  مجاله

                                                
 . ١٥٥م ، ص١٩٦٦،  ٢النقد األديب ، شوقي ضيف ، دار املعارف مبصر ، ط )١(



 

 

م على حمجة اإلحسان ،  ا حيميهم من شوائب النقصاناحلال احتراس فهذه ، )١("ويقف
فالنسيب الذي ، إحكام العالقة بني املقدمة واملضمون  دعوة صرحية من احلامتي بضرورة

من ؛ مبا بعده  قوي كومتاس طوتراب أن يكون ذا عالقة بد كالمه اليفتتح به الشاعر 
القصـيدة   هوشـب  ، منفصلٍ أو خروجٍ فجائي متصل به دون انقطاعٍ، مدح أو ذم 

التشبيه مبا فيه من داللة على  ويكفي هذا، فمثلها مثل خلق اإلنسان ،  رائع بتشبيه
كما أوضح يف حديثه ،  ذبطها دون تنافر أو شذوااتصال أجزاء القصيدة وتر ةضرور

 .اهتمام الشعراء ذا اجلانب 
،  سهل املخـارج ،  يته متالحم األجزاءأإن أجود الشعر ما ر ": ويقول اجلاحظ 

 .)٢("ا ا واحدوسبك سبكً،  اواحد اإفراغًفرغ أُنه أفتعلم بذلك 
واليت تنتج عن ترابط مقدمـة  ، عن الوحدة يف القصيدة  وعرب ابن طباطبا العلوي

ا يتسق به أوله الشعر ما ينتظم فيه القول انتظام وأحسن ":  فيقول، القصيدة باملضمون 
كمـا يـدخل    على بيت دخله اخللل دم بيتن قُإف،  سقه قائلهنعلى ما ي،  خرهآمع 

سس تأسيس فصـول الرسـائل   ن الشعر إذا أُإف،  نقض تأليفهاالرسائل واخلطب إذا 
واألمثـال السـائرة املوسـومة    ،  وكلمات احلكمة املستقلة بذاا،  القائمة بأنفسها

يف اشتباه  بل جيب أن تكون القصيدة كلها كلمة واحدة، مل حيسن نظمه ،  باختصارها
وصـواب  ،  ة معانودقّ، فاظ وجزالة أل،  وفصاحةً، ا سنوح، ا نسج،  أوهلا بآخرها

ـ ويكون خروج الشاعر من كل معىن يضيفه إىل غريه من املعاين خروج،  تأليف ا ا لطيفً
ا كاألشـعار  حىت خترج القصيدة كأا مفرغة إفراغً، على ما شرطناه يف أول الكتاب 

وهى وال ،  ال تناقض يف معانيها، ا يف اجلودة واحلسن واستواء النظم  االيت استشهدن
ويكون ما بعـدها  ،  كلمة ما بعدها تقتضي كلّ،  ف يف نسجهاوال تكلّ، يف مبانيها 

                                                
 . ١٣٧، ص ٢العمدة ، البن رشيق ، ج )١(
 . ١٣٧، ص ٢ارف مبصر ، جالبيان والتبيني ، للجاحظ ، دار املع )٢(



 

 

 .)١("ا إليها مفتقر، ا ا متعلقً
ويقف على ،  وينبغي للشاعر أن يتأمل تأليف شعره وتنسيق أبياته ": ا وقوله أيض

وال ،  فيهـا  ويتصل كالمه،  لتنتظم له معانيها ؛ فيالئم بينها، سن جتاوره أو قبحه ح
،  ليس من جنس ما هـو فيـه   من حشوٍ جيعل بني ما قد ابتدأ وصفه وبني متامه فضالً

،  نه حيترز من ذلك يف كل بيـت أكما ،  لسامع املعىن الذي يسوق القول إليهافيتسىن 
ويتفقـد كـل   ،  يشينها وال حيجز بينها وبني متامها حبشوٍ،  فال يباعد كلمة عن أختها

واحد منهما  ل ما قبله ؟ فرمبا اتفق للشاعر بيتان يضع مصراع كلّهل يشاك: مصراع 
 .)٢(" فهمه ولطف، نظره  قن دم ىل ذلك إالّإ فال يتنبه،  يف موضع اآلخر

وهـو أن  ،  من الصحة صحة النسق والـنظم  " أما ابن سنان اخلفاجي فريى أنّ
حـىت   ؛ التخلص إليه أحسنآخر  وإذا أراد أن يستأنف معىن،  يستمر يف املعىن الواحد

 .)٣("ا باألول وغري منقطع عنه يكون متعلقً
وذلك يقـع يف  ،  اإلسناد املعيب عند قوم فهو تضمني وأما ": ويقول ابن األثري 

ا إىل على أن يكون األول منهما مسند،  أو فصلني من الكالم املنثور،  بيتني من الشعر
وهذا هو املعدود من عيوب ،  معناه إال بالثاين موال يت،  الثاين ؛ فال يقوم األول بنفسه

ق البيت األول علـى  ه أن يعلّإن كان سبب عيب ألنهوهو عندي غري معيب ؛ ،  الشعر
اا ؛ إذ ال فرق بني البيتني من الشعر يف تعلق أحدمهالثاين فليس ذلك بسبب يوجب عيب 

 .)٤("باألخرى  حدمهاأوبني الفقرتني من الكالم املنثور يف تعلق ، باآلخر 
                                                

عبد العزيز . د: أيب احلسن حممد بن أمحد بن طباطبا العلوي ، حتقيق : كتاب عيار الشعر ، تأليف  )١(
ـ ١٤٠٥العربية السعودية ، اململكة  -العلوم للطباعة والنشر ، الرياض ناصر املانع ، دار   - هـ

 . ٢١٣م ، ص١٩٨٥
 . ٢٠٩املصدر السابق ، ص )٢(
عبد املتعال الصعيدي ، مكتبة ومطبعة حممد علي صـبيح  : صاحة ، البن سنان ، شرح وتصحيح سر الف )٣(

 . ٢٥٩م ، ص١٩٦٩- هـ١٣٨٩وأوالده ، 
 . ٣٢٤، ص ٢املثل السائر ، البن األثري ، ج )٤(



 

 

 :فيقـول  ، هذه الوحدة يف صـورة نصـيحة معللـة     نه يعرضإف اجلرجاين وأما
فإـا  ،  وبعـدمها اخلامتـة  ، والشاعر احلاذق جيتهد يف حتسني االستهالل والتخلص  "

 .)١(" اإلصغاء إىلاملواقف اليت تستعطف أمساع احلضور وتستميلهم 

 .)٢("الوزن على لذيذ من  النظم والتئامهالتحام أجزاء ا "املرزوقي ضرورة  ىكما ير

ضرورة الترابط والتناسق بني مقدمات القصائد ومضمون  اومما سبق يتضح جلي
حيث ركز النقاد القدامى من خالل آرائهم على ضرورة متاسك أجـزاء  ، القصيدة 
وهذا بدوره تـدخل فيـه   ،  سن التخلص من غرض إىل غرضوضرورة ح القصيدة

ن مقـدمات القصـائد   أل؛ سن اخلروج منها إىل املضـمون  وح مقدمات القصائد
واتصاهلا باملضمون تلعب دورا إجيابييف مجال القصـيدة ومـدى روعتـها     االًا وفع

ا الشاعر بني مقدمـة  ، سنها بذلك االتصال وح والعالقة القوية الرائعة اليت ربط
 .القصيدة وما بعدها 

والربط اجليـد  ، سيني مبقدمات قصائدهم ومن هنا ظهر اهتمام الشعراء العبا
سـن االبتـداء وبراعـة    فاجتمع يف أشعارهم ح، واحملكم بينها وبني املضمون 

من خالل صياغة القصائد احملكمـة  ،  سن التخلص ومجال اخلتاماالستهالل وح
 علـى   ا يـدلّ حىت خيـرج شـعر  ؛ املترابطة األجزاء ، اجليدة الصياغة ، البناء 

الثنـاء  ب حيظى باملنزلة الشعرية الرائعة عند اجلمهور والنقـاد  وحىت، ذلك كله 
 .واإلعجاب 

، وبشـار  ، وابن الرومـي  ، واملتنيب ،  ممتا يبأك: وقد برزت أمساء عدة لشعراء 
ا حيمل بني جنباته قصائد بلغت الذروة ا شعريف لنا ديوانمتام خلّ بوأف .. وغريهم كثري

                                                
، م ١٩٧٦،  ١عبده عبد العزيز قلقيلة ، مكتبة األجنلو املصرية ، ط. ، دالنقد األديب عند القاضي اجلرجاين  )١(

 . ٢٥٤، ص ١ج
علي مراشدة ، عامل الكتب احلديث ، . ، د) دراسة تطبيقية يف شعر النابغة الذبياين(بنية القصيدة اجلاهلية  )٢(

 . ٦٥م ، ص٢٠٠٦،  ١وجدارا للكتاب العاملي ، ط



 

 

، تعكس مدى قدرة هذا الشاعر الفذ على صياغة شعره ، سن واإلبداع يف اجلمال واحلُ
وتعكس أيضالع علـى  ومن خالل االطّ،  مات الفنية اليت اشتمل عليها شعرها الس

 لوعلى الكتب اليت تناولته بالدراسة والتحلي،  نيبرز الشعراء العباسيأديوان أيب متام 
مقـدمات تقليديـة    ةعدا جند يف جنباته وبني قصائده اليت احتوت أغراض، والنقد 

ـ وجارى م، أضفى عليها شاعرنا من فنه ما أضفى  ن الشـعراء يف نظـم   ن سبق م
وذلك ليثبت ملن يف عصره موهبته ؛ مقدمات القصائد وفق النهج التقليدي املعروف 

، به عـن غـريه    زليثبت هلم فنه املتمي؛ كثر من هذا أبل و، الشعرية وقدرته الفنية 
ليالئم بينها وبني روح العصر حىت ؛ ت التقليدية ما يوافق عصره فأضفى على املقدما

 . تناسب أذواق اجلمهور
رجتديدي مبتك وبل جند عنده من املقدمات ما ه،  ومل يقف عند هذا احلد  ،

حيـث  ، فأبو متام واحد من الشعراء الذين وشحوا قصائدهم مبقدمات جتديدية 
، بعض قصائده ختلو من املقدمات  كما أنّ،  وثةتلك املقدمات التقليدية املور البعد عن

كمـا  ،  أو طبيعة الغرض فوهذا ما ميليه عليه املوق، مباشرة يف غرضه  يبدأحيث 
والعالقة القويـة   الربط احملكم -بشقيها التقليدي والتجديدي  -نلحظ يف مقدماته 

صائد ختلو ومن ناحية أخرى جند بعض الق،  ناحية نهذا م، بني املقدمة واملضمون 
ذا ما سنبحثه وه، سمت ا فنية ات هلذه املقدمات خصائص كما أنّ. من هذه العالقة 
 .يف الفصول اآلتية 

 وجدير بنا قبل اخلوض يف ذلك أن نسلط الضوء على حياة الشاعر ونشأته وشعره
 .بشيء من االختصار 



 

 

l امـمت وـأب : 
سبق أ،  أحد أمراء البيان، ديب الشاعر األ،  الطائي وس بن احلارثأهو حبيب بن 

ثـانيهم  ، وخلد يف الزمان شـعرهم  ، الذين سارت بذكرهم الركبان  الثالثة الشعراء
 . وثالثهم املتنيب، البحتري 

واختلـف يف سـنة   ،  ولد بقرية جاسم من أعمال دمشق يف أواخر القرن الثـاين 
نه ولد سنة اثنني إ: هم ويقول بعض،  سنه مثان ومائة نه ولدإ: فيقول بعضهم ، والدته 

يروي عـن   موبعضه، نه ولد سنه مثان ومثانني ومائة أوأكثرهم يرجح ،  وسبعني ومائة
 . وهو األرجح ، نه ولد سنة تسعني ومائة أأيب متام نفسه 

نـه  أو، نه شامي األصل أيذكر  ضفالبع،  أصلهفقد اختلف الرواة يف  :نسبه  أما
كان والده  وإمنا، ا من طيء ا متام مل يكن عربيوذهب قوم آخرون إىل أن أب،  طائي
ن أبا إ: وقيل ، وس ف امسه إىل أفحر، يوناين يدعى تدوس  أصلمن  انصراني رجالً

إسالمه دفه بعمتام هو الذي حر  ،ا إىل مصر وهو ابن عشرين أو دون مث نقل صغري
وحفظ ، علم العربية مث ت، وكان يسقي املاء يف جامع عمرو ، ا ا فقري أفنش،  ذلك

ـ ، خذ عنهم وتعلم أف، وجالس األدباء ، حصى من شعر العرب ما ال ي ا وكان فطن
حىت قال الشعر ونبغ يف قوله ، وكان حيب الشعر ، ا فهم ،ا على حفظ وكان حريص

 فحمل إليه وهو بسر، وبلغ املعتصم خربه ، فشاع ذكره ،  الشعر وحماكاة القدامى
عنده  وحظي، ملعتصم فمدح ا،  رأىن م ،مث قـدم إىل  ، مه على شعراء وقته وقد

واحلسـن بـن   ، ابن الزيات  حكما مد،  وعاشر العلماء، فجالس األدباء ، بغداد 
وقـال  ،  )هـ٢٣١(فأقام ا إىل أن مات سنة ، الذي واله بريد املوصل ، وهب 

 :احلسن بن وهب يرثيه 
  فُجِع القَـرِيض بِخـاتمِ الشـعراءِ   

  وغَديرِ روضتها حبِيـب الطّـائي   



 

 

   ةفْـرـي حا فرـاوجتـًا و  ماتا مع
 

  )١(وكَذَاك كَانا قَبلُ فـي اَألحيـاءِ   
ويف ، غري أن يف لسانه حبسـة  ، الكالم  حلو،  طويالً، مسر اللون أ كان أبو متام

 :حىت قيل فيه ، كالمه متتمة يسرية 
بِيا نمِ ييرم نيسى با عرِ ، ويعي الشاهللاِ ف 

ـلَّمِ  )٢(أَنت من أشعرِ خلْقِ اهللاِ ما لَم تتكَ
حيفـظ  ،  حاضر البديهة،  العارضة قوي،  ا شديد الفطنةكان فطن : وعن صفاته

وقد واتتـه هـذه   . أربعة عشر ألف أرجوزة من أراجيز العرب غري القصائد واملقاطيع 
املعاين ؛ فكان ال يزال جيد يف أثرها حىت يصل إىل مـا   يفمن الغوص  هومكنت، ل اخلال

 .يعسر على غريه متناوله 
انتهت إليه معاين املتقدمني ، الطبقة الثالثة من احملدثني  رأس عديف :وأما عن شعره 

ظهر والدنيا قد ملئت بترمجـة علـوم األوائـل    ،  ويف شعره قوة وجزالة،  واملتأخرين
،  الع عليهـا فخصف عقله ولطف خياله باالطّ،  وحكمتها من اليونان والفرس واهلند

: ولذلك كان يقـال  .. وهو الذي مهد طريق احلكم واألمثال للمتنيب وأيب العالء وغريمها 
 .)٣(والشاعر البحتري، واملتنيب حكيمان  ممتا وأب

،  ري من جيـدي جيده خ: فقال ، البحتري ملا سئل عنه وعن نفسه  أنصفولقد 
 .)٤(هورديي خري من ردي

                                                
 . ١٤٠نزهة األلباء يف طبقات األدباء ، أليب الربكات كمال الدين األنباري ، ص )١(
 . ٥حممد حميي الدين عبد احلميد ، ص: أيب متام والبحتري ، لآلمدي ، حتقيق  بني املوازنة )٢(
جواهر األدب يف أدبيات وإنشاء لغة العرب ، السيد أمحد اهلامشي ، املكتبة التجارية الكـربى ، مطبعـة    )٣(

 . ١٩٢-١٩١، ص ١م ، ج١٩٦٥ - هـ١٣٨٥، سنة  ٢٦السعادة ، ط
 ط ، .عبد السـتار أمحـد فـراج ، دار املعـارف مبصـر ، د     : تز ، حتقيق طبقات الشعراء ، البن املع )٤(

 . ٢٨٦ص
 



 

 

 ، علـى غـزارة علمـه    الـذي دلّ ) ديوان احلماسة(له كتاب  :من مؤلفاته و
وديـوان  ،  احلماسة الصغرىوهو ديوان ، ) الوحشيات( و،  )خمتار أشعار القبائل(و 

 .)١(شعره
 
r     r     r 

                                                
 الطـائيني ، لآلمـدي ،    أخبـار أيب متـام ، للصـويل ، املوازنـة بـني     : لالطّالع واالستزادة ينظر  )١(

 ، وفيـات األعيـان ،   ٢٨٧-٢٨٣، طبقات الشعراء ، البـن املعتـز ، ص   ٥٠٥-٤٦٤املوشح ، ص
،  ١٤٠-١٣٩، نزهة األلباء يف طبقات األدباء ، ص ١٩٢-١٩١هر األدب ، ص، جوا ٢٦-١١ص،  ٢ج

 .. ، وديوانه بشرح اخلطيب التربيزي ، وغريها  ١٦٥، ص ١األعالم ، ج
 عبد اإللـه . د: هبة األيام فيما يتعلق بأيب متام ، ليوسف البديعي ، حتقيق : املراجع اليت تناولته بالدراسة ومن       

جنيب البهبييت ، وأبو متام ، لعمر . لكرمي احلبيب ، أبو متام الطائي ، حياته وحياة شعره ، دنبهان ، وعبد ا
، أمراء الشعر العريب يف العصر العباسي ،  ١١٠-٩٢فروخ ، ومن حديث الشعر والنثر ، لطه حسني ، ص

عباسي األول ، ، تاريخ األدب يف العصر ال ٢٣٤-١٨٤أنيس املقدسي ، دار العلم للماليني ، بريوت ، ص
يف الشعر ، الفن ومذاهبه  ٣٠٥-٢٨٠، الطرائف األدبية ، للميمين ، ص ٢٨٩-٢٦٨لشوقي ضيف ، ص

، مصطفى الشكعة . د، الشعر والشعراء يف العصر العباسي ،  ٢٦٢-٢١٩العريب ، شوقي ضيف ، ص
حممد نبيه حجاب ، . د ،) عصر الدولة املوحدة(، معامل الشعر وأعالمه يف العصر العباسي األول  ٢٨٧-٢٨٣ص
، اإلنسان والتاريخ يف شعر أيب متام ، أسعد أمحد علي ، الصورة الفنية يف شعر أيب متام ،  ٢٦٠-٢٤٤ص
 عبده بدوي ، والتجديد يف شعر أيب متـام ،  . عبد القادر الرباعي ، الفن والصنعة يف شعر أيب متام ، د. د
 ..عبده بدوي ، وغريها . د
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 .مام مقدمات القصائد في شعر أبي ت ×

 : المبحث األول 

  l  المقدمات التقليدية: 

 .المقدمة الطللية  -١     
 .المقدمة الغزلية  -٢     
 .مقدمة الشجاعة والفروسية  -٣     
 .مقدمة وصف الفراق والوداع  -٤     
 .مقدمة الشباب والشيب  -٥     
 .المقدمة الخمرية  -٦     

 : المبحث الثاني

  l جديدية المقدمات الت. 
 

 
 



 

ــ  

 الفص  األول
 :مقدمات قصائد شعر أبي تمام :  المبحث األول

إن املتأمل يف ديوان أيب متام جيده حيتوي على مجلة من األغـراض الشـعرية الـيت    
واحد من أملـع شـعراء    موشحها بألوان من املقدمات ، وال عجب يف ذلك ، فأبو متا

عصره وما تاله من عصـور ، ومـا زال    العصر العباسي حظي مبكانة شعرية رائعة يف
حيظى ، كما عرف بفنه الشعري الذي اتسم مبجموعة من اخلصائص األسلوبية ؛ مـن  
ولعٍ بالبديع ، وشغف به وبغريب اللغة ، كما حظي مبكانة كبرية عند نقاد العربيـة ،  

 .فخلفوا لنا كما من املؤلفات تناولته بالدراسة والنقد 
حبيب الطائي شاعريته من خالل إنتاج شعري يعكس مدى مـا   لقد أثبت أبو متام

أويت من حافظة قوية ، وذكاء متقد ، وسرعة بديهة ، وفطنة عجيبة ، وحس مرهف ، 
أخربين عبد اهللا بـن   ": يدلّ على ذلك ما جاء يف املوشح ، حيث يقول املرزباين عنه 

ين علي بن الرحيم الفنـاد ،  حدث: حدثين أمحد بن احلسن ، قال : حيىي العسكري قال 
أنشدين أقرب ما قلت عهدا ، فأنشـده  : حضر أبو متام عند الكندي ، فقال له : قال 

 :قصيدته اليت يقول فيها 
  إِقْدام عمرٍو فـي سـماحة حـاتمٍ   

  في حلْمِ أَحنف في ذَكَـاِء إِيـاسِ   
رق أبو متام ، مث قـال علـى   ضربت األقل مثالً لألعلى ، فأط: فقال له الكندي 

 :البديهة 
   ـهوند ـنم بِي لَـهروا ضرنكالَ ت 

 
  مثالً شرودا في النـدى والبـاسِ   

    ـورِهناَألقـلَّ ل بـرض فَاُهللا قَـد  
  )١("مثَالً من املشـكَاة والنبـراسِ    

 

                                                
 

 . ٥٠٠العلماء على الشعراء يف عدة أنواع من صناعة الشعر ، للمرزباين ، صاملوشح مآخذ  )١(



 

ــ  

ان أجابه قبل انقضاء كالمه ، كأنه إذا كلمه إنس "كما جاء أيضا أنّ أبا متام كان 
يا أبا متام ، لم ال تقول من الشعر مـا  : فقال له رجل . قد علم ما يقول فأعد جوابه 

 .)١("! وأنت لم ال تعرف من الشعر ما يقال ؟ فأفحمه : يعرف ؟ فقال 
 .)٢(فأبو متام يعترب رأس الطبقة الثالثة من احملدثني

ئد أيب متام يطول ، وهو حديث ذو جوانب عدة ، فأبو فاحلديث عن مقدمات قصا
مبقدمات تعكس مدى براعتـه ودقّتـه يف نظمـه     -كما أسلفنا  -وشح قصائده  ممتا

تلـك  :  -والغالبة على ديوان شـعره   -ملقدمات قصائده ، ولعلّ أبرز تلك املقدمات 
قدمني ، ومل يكن سريا املقدمات التقليدية اليت سار فيها على ج أسالفه من الشعراء املت

ـًا ، بل خفف من بعض املعاين اليت تشتمل عليها املقدمـة التقليديـة مبـا     تقليديا حبت
يتناسب وروح عصره والتطور احلاصل فيه ، ومبا يتالءم مع ذوق أهله وأدبائه ، كمـا  
نلحظ أن بعض قصائده بدأها مباشرة باملوضوع األساسي أو بالغرض األساسي مـن  

دته ، مبعىن أنه مل يوشحها وميهد هلا مبقدمة تكون فاحتة لغرضه من نظمها ، نظمه لقصي
وهذا يعود لطبيعة القصيدة والداعي من قوهلا ، ولغرض يف نفسه جعله يترك التمهيـد  
لقصيدته ، كما نلحظ يف بعض القصائد أنه بدأها مبقدمات ختتلف عن التقليدية متاما ، 

وهي مقدمات نابعة من شاعر أحكم صياغتها إحكاما بل وتغايرها شكالً ومضمونا ، 
وثيقًا ، وأجاد يف نظمه هلا نظما محكما ، بل استطاع أن يربط بني هذه املقدمة وبني 
مضمون القصيدة ربطًا جيدا ، حىت إنّ أبيات القصيدة تصبح متسلسلة تسلسالً مترابطًا 

انتظـام أبياـا وتالصـقها     ال ينفصل فيها بيت عن اآلخر ، حىت تصبح القصيدة يف
ومتاسكها كتالصق ومتاسك وترتيب حبات العقد الواحد ، وهي مقدمات تدور حول 

إخل ، ومقـدمات تناسـب   ... الطبيعة ومناظرها ؛ من سحبٍ ، وأمطارٍ ، وطيـور  
املوضوع ، مبعىن أا مستقاة من وحي موضوعه هذا ، وإن وجدت قبل أيب متـام ، إال  

                                                
 . ٤٩٩املوشح مآخذ العلماء على الشعراء يف عدة أنواع من صناعة الشعر ، للمرزباين ، ص )١(
 . ١٩١، ص ٢جواهر األدب يف أدبيات وإنشاء لغة العرب ، السيد أمحد اهلامشي ، ج )٢(



 

ــ  

 .جيعل منها مقدمات خالصة لقصائده أنه استطاع أن 

ومن هنا نستطيع أن جنعلها مقدمات جتديدية متاما ؛ ألن أبا متام انفرد عن غـريه  
حديثه عن الطبيعة ، وجعلها مقدمة لقصيدته يف غرض : باحلديث عنها ، ومثال ذلك 

، قويـا  كما استطاع أن يصل بني هذه املقدمة ومضمون القصيدة اتصاالً عميقًا و. املدح 
وكذلك افتتاحه لبعض قصائده مبقدمات تناسـب الغـرض   . بل برع يف هذا اجلانب 

ـًا متصالً  كل هذا . األساسي من القصيدة ، واخلروج من املقدمة إىل املضمون خروج
 .جناح يسجل أليب متام حبيب بن أوس الطائي دون غريه 
ه ذكر اخلمر ، ووشح به بعـض  وجيدر بنا أن نشري إىل أن أبا متام قد ورد يف ديوان

مقدماته ، وهو قليل بالنسبة حلجم ديوان أيب متام ، ومل يكثر من ذكره ، ولعـلّ هـذا   
يرجع إىل ما أثري يف عصره من ثورة حول املقدمات الطللية والوقوف علـى األطـالل   

بت ملن ونبذها ، والدعوة إىل بدء القصائد باملقدمات اخلمرية ، لذلك أراد أبو متام أن يث
يف عصره بأنه قادر متمكن من البدء باملقدمات اخلمرية ، كذلك أراد أن يضمن شعره 
ما أشيع يف عصره ، حىت وإن مل يكثر منه ؛ وذلك ألنه حيب أن جيد نفسـه يف كـل   
ميدان يقتحمه الشعر والشعراء ، ولكن أبا متام مل يستحب هذا النهج ، لذا مل يولع به ، 

مني وسار عليه ، بل استطاع أن يضع لنفسه بصمات عرف ـا يف  ومال إىل ج األقد
عصره مبا أضفاه على شعره من ملسات فنية وجتديدات موفقة كان هلا األثر اإلجيـايب يف  

 .سرية هذا الشاعر 
اختلف أهل املعرفة يف املقاطع  ": وعن مفهوم املقدمات واملطالع يقول ابن رشيق 

ي الفصول والوصول بعينها ، فاملقاطع أواخر الفصـول ،  ه: فقال بعضهم .. واملطالع 
املقاطع منقطع األبيات ، وهـي القـوايف   : وقال غريهم .... واملطالع أوائل الوصول 
 .)١("واملطالع أوائل األبيات 

                                                
 . ١٩٣، ص ١ج العمدة ، البن رشيق ، )١(



 

ــ  

فأما ما جيب يف املطـالع علـى رأي مـن جيعلـها      ": ويقول حازم القرطاجين 
ع إىل مجلة املصراع ، وهو أن تكون العبارة فيه استهالالت القصائد ، فمن ذلك ما يرج

حسنة جزلة ، وأن يكون املعىن شريفًا تاما ، وأن تكون الداللة على املعىن واضـحة ،  
 -السيما األوىل ، والواقعـة يف مقطـع املصـراع     -وأن تكون األلفاظ الواقعة فيه 

طاعـة ملـا   نون مكريهة من جهة مسموعها ومفهومها ؛ فإنّ النفس تك مستحسنة غري
يستقبح هلا الكالم به ، فهي تنبسط الستقباهلا احلسن أوالً ، وتنقبض الستقباهلا القبيح 

 .)١("أوالً أيضا 
فاملرجح من هذين القولني أن املطالع هي بداية القصائد ، واملقدمات يقصـد ـا   

أن  تلك املقدمة اليت سبقت الغرض األساسي من نظم القصيدة ومهدت لـه ، مبعـىن  
، لذلك اهتم الشـعراء مبقـدمات   )٢("األبيات األوىل منها  "مطالع القصائد يعنون ا 

يقدموا لقصائدهم مبقدمات تكون متهيدا ملوضوع القصيدة ؛ لكي  "قصائدهم ، حبيث 
يهيئوا احلضور ، حىت إذا ما أخذوا يف املوضوعات األساسـية لقصـائدهم ضـمنوا    

فاملقدمة وسيلة إىل غاية أخرى ، هي خدمة املوضـوع   إصغاءهم إليها واستماعهم هلا ،
تعبري عـن  : األساسي ، وإعداد السامعني الستقباله ، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى 

 .)٣(" لما ينتابه من أحاسيس ومشاعر وآمال "ذات الشاعر 
 
r     r     r 

                                                
حممد احلبيب ابن اخلوجة ، : منهاج البلغاء وسراج األدباء ، أليب احلسن حازم القرطاجين ، تقدمي وحتقيق  )١(

 . ٢٨٢م ، ص١٩٦٦دار الكتب الشرقية ، تونس ، 
 . ٢١٠ط ، ص.حسني عطوان ، دار املعارف مبصر ، د. مقدمة القصيدة العربية يف الشعر اجلاهلي ، د )٢(
 . ١٦-١٥م ، ص١٩٨٣ - هـ١٤٠٣،  ١دار العلوم ، طدمات سيفيات املتنيب ، أمحد عبد اهللا احملسن ، مق )٣(



 

ــ  

 :المقدمات التقليدية  ×
، ويف شعر فحـول الشـعراء    يجلاهللقد عرفت املقدمات التقليدية منذ العصر ا

، ، ومن املعلوم أنّ بناء القصيدة العربية من مقدمة ، وخلوص للغرض األساسي اجلاهليني 
ـًا عليه ، فاملقدمة كانت جتمع الوقوف علـى األطـالل    ـًا متعارف وخامتة ، كان ج

أبـو متـام   ، والبكاء على الديار ، والنسيب ، والتشبيب م ، و إىل األحبابواحلنني 
وشح أغلب مقدمات قصائده ذه املقدمة التقليدية املوروثة ، ووشح قصائده األخرى 
مبقدمات تقليدية أخرى ؛ من مقدمة غزلية ، ومقدمة وصف الفراق والوداع والظعن ، 

، فهو مل )١(ومقدمة الشباب والشيب ، واملقدمة اخلمرية ، ومقدمة الفروسية والشجاعة
، ما أوغل غريه يف املقدمة اخلمرية، ويوغل فيها كوينحو حنو غريهارك هذه املقدمات يت

ولكنه وضع يده يف كل موضع ، فصاغ مقدمات قصائده مبقدمات سار فيها على ج 
 .أسالفه ، كذلك صاغ بعضها مبقدمات جتديدية تواكب عصره 

: مثـل   ونشري إىل أنّ هناك مقدمات قدم ا أبو متام قصائده ، ومل تكن بالكثرة ،
املقدمة اخلمرية ، مقدمة الفروسية والشجاعة ، ولعلّ األجدر بنا أن نشري إليها ؛ وذلك 
إلحصاء واستقصاء كافة أنواع املقدمات التقليدية اليت ضمها ديـوان أيب متـام ، وإن   

أما عن مقدمة الطيف فقد وردت يف ثنايـا  . تفاوتت يف مدى كثرة التقدمي ا أو قلته 
خرى ، ومل يكن هلا ذلك احلظ الذي كان للمقدمات األخرى ؛ لذا لـن  املقدمات األ
 .نعرج عليها 

مبقـدمات   -وخاصة املـديح   -ولكن ملاذا صدر أبو متام أكثر مقدمات قصائده 
 .تقليدية ؟

بأنه قادر على السري  -من شعراء وأدباء ونقّاد ومجهور  -ذلك ليثبت ألهل عصره 
هارة الفنية ، وقبلها املوهبة الشعرية ، وأنه لن خيرج عـن  على ج األقدمني ، ولديه امل

ذلك إال مبا يراه مناسبا ، وأنه قادر على التميز واالنفراد عن غريه ، وذلك مبا عرف عنه 
                                                

 .كتاب مقدمة القصيدة العربية يف الشعر اجلاهلي ، حسني عطوان : ولالطّالع ينظر  )١(



 

ــ  

من زخرفة هلذه املقدمات بألوان البديع وتوليد للمعاين واستقصاء هلا ، كما أنّ نظمـه  
وتقليدية إمنا هو دليل منه على قدرته علـى   لبعض مقدمات قصائده مبقدمات جتديدية

التطوير والتغيري يف مضمون القصيدة أو شكلها مبا يتواءم مع طبيعة الغـرض وطبيعـة   
 .احلياة اليت يعيش فيها ، دون أن خيلّ مبقومات تلك املقدمات التقليدية العريقة األصيلة 

ع من أحسن شيء يف هذه حتسني االستهالالت واملطال "ولعل أبا متام قد تيقن بأنّ 
الصناعة ؛ إذ هي الطليعة الدالة على ما بعدها ، املنزلة من القصيدة منزلة الوجه والغرة ، 

ورمبا . تزيد النفس حبسنها ابتهاجا ونشاطًا ؛ لتلتقي ما بعدها إن كان بنسبة من ذلك 
. )١("وليها  غطت حبسنها على كثري من التخون الواقع بعدها إذا مل يتناصر احلسن فيما

أنسب املواطن اليت يعرض  "االستهاللية هي  األجزاءمن هنا فللمقدمات أمهيتها ؛ إذ إن 
فيها الشاعر النسيب أو الطيف أو الشكوى من املشيب والدهر عرضا تتم فيه صـياغة  
عامل األشواق واملواجد على حنو موجزٍ مقتضب ، حىت إن ما يذكر من مكونـات هـذا   

ومثل هذه املقاطع حتدث لدى أغلب النـاس  . ا مل يذكر منها وسيتحضره العامل يوحي مب
ـا أقوى مما حتدثه التعابري العادية اليت خترب عن ذلك وأشد ، لذلك عىن أبـو  )٢(" أثرا انفعالي

تظلّ شهادة العصر أليب متام ، حيث نصبه  "متام مبقدماته بشقيها التقليدية والتجديدية ؛ لذا 
د زعيما ملدرسة شعرية تركت آثارها واضحة يف الشعر العريب مبا حوته مـن  كثري من النقا

 .)٣("عناصر االبتكار والتجديد ، ومبا استندت إليه من أبعاد تراثية عميقة يف أصالتها 
 :وقبل البدء يف بيان أنواع املقدمات التقليدية نلحظ فيها مستني بارزتني 

افتتاح مقدمات قصائدهم ذه املقدمات ، السري على ج الشعراء القدامى يف  /١
ولكن جند أن أبا متام قد جدد يف تلك االفتتاحيات إما بالتخفيف مـن حـدة   

                                                
 . ٣٠٩منهاج البلغاء وسراج األدباء ، للقرطاجين ، ص )١(
ـ ١٤٢٥،  ١حسني الواد ، دار الغرب اإلسالمي ، ط. ، داللغة الشعر يف ديوان أيب متام  )٢(  - هـ

 . ١٢٩م ، ص٢٠٠٥
 . ١١١، ص  ٢-١القصيدة العباسية قضايا واجتاهات ، عبداهللا التطاوي ، دار غريب ، القاهرة ، ط )٣(



 

ــ  

الطابع البدوي فيها نظرا للتطور احلضاري ، وإما أن يتناول تلك املقدمات يف 
بعض قصائده بأسلوبٍ مغاير ألسلوب القدامى ، خاصة يف الوقـوف علـى   

 ار والدمن ، حيث مل تكن تلـك املقـدمات مجيعهـا   األطالل ووصف الدي
هي وقوف ووصف ، بل كـان   -واليت بدأها بوصف الطلل وآثار الدمن  -

إنه تنحى منحى كتـاب  : يصوغها بأسلوبه ، والذي حتدث عنه البعض وقال 
حاول أن ينحـو باملقدمـة    "القصة يف سرد مناظر الطلل والبكاء عليه ، فقد 

عصرنا احلاضر من حيث استعراض املاضي يف حملات  منحى كتاب القصص يف
، فنجده وكأنه حيكي لنا عـن الطلـل   )١("خاطفة قبل الدخول يف املوضوع 

وحقيقته ، وما يثريه يف النفس من مشاعر وشوق لألحبة ، يعقبها بكاء عليـه  
وعند قراءة هذا النوع نشـعر مبـدى   . وتذكر ملن كان به من النساء احلسان 

 .ما يثريه يف أنفسنا من قيمة لذلك الطلل عند الشاعر العريب روعته ومدى 

٢/    مات من فنه ؛ من بـديعٍ وتوليـدأن أبا متام قد أضفى على تلك املقدمات س
للمعاين ، بل وتفتيق هلا ، فشعراء العصر العباسي قد تأثروا بعصرهم وطبيعـة  

طبيعـة متربجـة ،    فكلّ ما جد يف حياة الشعراء من "احلياة اليت يعيشوا ، 
وحضارة زاهرة ، ومدينة وارفة ، وعادات طارئة ؛ أهلمهم جديد املعىن ومبتكر 
اخليال ، وكلّ ما وقع يف أفكارهم من ثقافة وحكمـة وفلسـفة ؛ أكسـبهم    
استقصاء املعاين يف دقّة وعمقِ تفكري ، وهلذا زخر شعرهم وامتأل أدم بكـلّ  

 .)٢("جديد دقيق 

يف  -خاصـة الطلليـة    -سمتني أن أصبحت مقدماته التقليدية ونتج عن هاتني ال
فأبو متام ينظر إىل الشـعر نظـرة جديـدة ، أو     "الصياغة والنظم ، وقبلها يف املعىن ، 

                                                
 - هـ١٣٧٨،  ٢عبد العزيز الكفراوي ، مكتبة ضة مصر ، طالشعر العريب بني التطور واجلمود ، حممد  )١(

 . ٨٦م ، ص١٩٥٨
 . ١٣٠حممد عبد املنعم خفاجي ، ص. األدب العريب وتارخيه يف العصرين األموي والعباسي ، د )٢(



 

ــ  

يتبىن نظرية جديدة ؛ هي نظرية املعىن مث اللفظ ، ويعرب عن ذلك يف عدد من : باألحرى 
، وهي املعىن اجلديد غري املعاد ، وهـي  املناسبات وعديد من القصائد أا فيض العقول 

الغريبة املغتربة جلدا ، املؤنسة لكلّ غريب ، وهي املعىن البكر ، وهـي ابنـة الفكـر    
 .)١("املهذب يف الدجى 

هو الذي حظـي   -والذي احتلّ ثالثة أرباع ديوان أيب متام  -ولعل غرض املديح 
ه مبقدمات قوية ومتنوعة ، أكثرها باهتمامٍ بالغٍ منه ، وذلك من حيث بدء قصائد مدح

ولقد بلغ عدد ممدوحي أيب متام ستني شخصا ، أكثرهم من  "من املقدمات التقليدية ، 
وأكثـر  .. العرب وخمتلفي املراتب واملناصب ، بني خليفة ، ووزير ، وقائد ، وأمـري  

 .)٢("أولئك من الطائيني 
 : أنواع المقدمات التقليدية في شعر أبي تمام

 :المقدمة الطللية ) ١

املقدمة الطللية يقصد ا ذلك البناء الفين املتعارف عليه عنـد أغلـب الشـعراء    
اجلاهليني ؛ من وقوف على األطالل ، وبكاء الديار والدمن ، والنسيب ، والتشبيب ، 

أن يصل الشاعر ملمدوحه أو الغرض األساسـي مـن    ووصف للرحلة والراحلة ، إىل
 .القصيدة 

ومسعت بعض أهل األدب يذكر أن القصيدة إمنا  ": الصدد يقول ابن قتيبة  ويف هذا
ابتداء بذكر الديار والدمن واآلثار ، فبكى وشكا ، وخاطب الربع ، واستوقف الرفيق ؛ 

 .)٣( " ...سببا لذكر أهلها الظاعنني ا  كليجعل ذل
؛ لذا سيطرت هذه وهي أكثر املقدمات اليت افتتح ا الشعراء اجلاهليني قصائدهم 

املقدمة على أذهان كثري من الشعراء فيما بعد ، حيث رأوا فيهـا اجلمـال والقـوة ،    
                                                

 . ٦٤٤م ، ص١٩٩٧،  ٩-١مصطفى الشكعة ، دار العلم للماليني ، ط. الشعر والشعراء يف العصر العباسي ، د )١(
 . ٥٠، ص) ثقافية إبداعية(جملة بيادر  )٢(
 . ٧٤راء ، ابن قتيبة ، صالشعر والشع )٣(



 

ــ  

 .وأحسوا ذلك يف شعر املتقدمني من الشعراء وتذوقوه 
وعن اإلطار العام الذي اتبعه أبو متام يف املقدمة الطللية وأبرز اجلوانب اليت تشكلت 

بأنـه مـزيج مـن     "اص به ، حيث يتميز مذهبه مبذهبٍ خ ممنها ، فقد عرف أبو متا
 .)١("خصائص شعر القدامى ، مع قدر غري قليل من ميزات شعر احملدثني 

يف هذه املقدمة ، كما كان أليب متام يف هذه املقدمة أسـلوب   -جبالء  - زوقد بر
خاص ، حيث يلم باجلوانب البارزة هلذه املقدمة كما هي عند الشـعراء املتقـدمني ،   

لكن يصوغها وينظمها بأسلوبِ شاعر يعيش يف عصرٍ متحضرٍ لديه ، املوروث الذي و
يتكئ عليه ويتصل به ، وهو يف عصرٍ يفرض عليه أن يعكس ما حيصل فيه على شعره ، 

وهاتـان  . هذا باإلضافة إىل زخرفته هلذه املقدمات بألوان البديع وتوليـده للمعـاين   
لية ، فأبو متام استخدم هذه املقدمة يف التمهيد لغرضه السمتان بارزتان يف مقدماته الطل

األساسي يف بعض قصائده ، وأكثر منها ؛ لما هلذه املقدمة من وقعٍ قوي يف نفس قائلها 
، وسامعها ، ذلك أا مستمدة ومستوحاة من واقع بيئتهم اجلاهليـة   -خاصة اجلاهلي  -

وآثار الديار والدمن ، واإلبل واخليـل ،  فال جيد الشاعر أمامه سوى الظباء والصحراء 
وغريها من أشياء حمصورة عرفها اإلنسان والشاعر اجلاهلي يف عصره ، إال أن الشـاعر  
املاهر ايد يف فنه وحسه ، والذي يعيش يف عصرٍ كالعصر العباسي ، هو الذي يستطيع 

ه على شعره حىت متابعة سلفه ، مع إثبات نفسه والتعايش مع الواقع ، وأن يضع بصمت
ال يدع جماالً يف أن تنسب القصيدة لغريه ، وإن مل يذكر قائلها ؛ نظرا لوجود ما يثبتها 

 .له من خالل األسلوب الذي عرف به ، وطريقة نظمه لشعره 
وهذا ما فعله أبو متام يف مقدماته الطللية ، فقد حذا حذْو أسالفه ، ولكن مل يعش 

ة اجلاهلية عيشا حمضا ، بل حاور وجدد يف هـذه املقدمـة ،   بشعره يف إطار تلك البيئ
وخفّف من طابعها البدوي ، حىت أصبحت ذات طابعٍ فين عباسي راقٍ ميثّل ما وصـل  

 .إليه الشعر يف هذا العصر من تقدم وتطور 
                                                

 . ١م ، ص١٩٧١ - هـ١٣٩١الربداوي ، املكتب اإلسالمي ، حممود . الفن والصنعة يف مذهب أيب متام ، د )١(



 

ــ  

ومن املالحظ أن املقدمة الطللية يف شعر أيب متام تتصدر مقدمات قصائد املدح ، فهـو  
موفقًا كلّ التوفيق حني قال عـن   "، فقد كان  -كما قال عنه البحتري  -واحة مداحة ن
 .)١("! ، فقد أعطى هذين الغرضني حياته مث موته ) مداحة نواحة(إنه : أيب متام 

وال جند سوى مقدمتني طلليتني قدم ا لغرض اهلجاء ؛ إحدامها يف هجاء رجـلٍ  
شاعر  -واألخرى يف هجاء عتبة بن أيب عاصم يدعى اجللودي حني ازم من النويرة ، 

املنهج اجلاهلي للمدحة استمر شعراء املديح يترمسونه يف  " ن، ومن هنا فإ -أهل محص 
العصور التالية ، حاذقني منه أو مضيفني إليه ، أو متطابقني معه متام املطابقة ، على أنـه  

؛ باسيني وأضرام من شعراء املدن الشعراء العينبغي أن حنتاط يف تصور هذه املطابقة عند 
حتولوا بكثري من عناصر املدحة البدوية إىل ضربٍ من الرمـز ، فهـم يرمـزون    إذ 

وقد أدخلـوا  . باألطالل عن حبهم الداثر ، وبرحلة الصحراء عن رحلتهم يف احلياة 
يف نسيج هذه العناصر خيوطًا حضارية كثرية تعبر عن حسهم احلضري املتـرف ،  

 .)٢("... هم املرهف وشعورِ
أن خنـرج   -بعد االطّالع على مضامني املقدمة الطللية عند أيب متام  -وميكن لنا 

الـدعوة إىل  : ذا التقسيم للمقدمة الطللية يف شعره ، حيث تنوعت افتتاحياا ما بني 
الوقوف على األطالل ، ووقوف على األطالل وآثار الديار والبكاء عليها ، والـدعاء  

 ..لسقيا هلذه الديار واملنازل ، واحلديث مباشرة مع الطلل ، أو التحدث عنه با

فهذه املضامني اليت احتوا املقدمة الطللية ما هي إال عناصر مهمة مـن مظـاهر   
املقدمة الطللية اجلاهلية ، إال أنّ تنويع الطرق يف تناوهلا وحتويرها هو أبرز ما متيز به أبو 

سر يف مجال هذه املقدمات الطللية العباسية ، كما نلحظ أنّ أبا متام متام ، وإليه يعود ال
يكثر بني ثنايا مقدمته الطللية احلديثَ عن العزم واحلزم ، والبحث عن اد ، والسري يف 

ـًا  الفيايف والبالد لطلب العال ، وقد ينتقل عن طريقه إىل غرضه األساسي ؛ وذلك ربط

                                                
 . ٦٨م ، ص١٩٧٥أبو متام وقضية التجديد يف الشعر ، عبده بدوي ، مكتبة الشباب ، القاهرة ،  )١(
 . ١٨شوقي ضيف ، ص. فصول يف الشعر ونقده ، د )٢(



 

ــ  

 ، والطواف يف البلدان على تلك العيس أو النوق اليت تصل بني البحث عن اد والعال
به إىل املمدوح ، كما نلحظ اعتماده على العيس يف الوصول إىل املمدوح ، واالنتقال 

لعبـت اخليـل    "من املقدمة إىل املضمون األساسي من القصيدة اعتمادا كبريا ، فقد 
يلة األوىل إليصاله إىل ممدوحيه ونيـل  واإلبل يف شعر أيب متام دورا واضحا ، فهي الوس

 .)١(" عطائهم ، شأنه يف ذلك شأن من سبقوه من الشعراء منذ اجلاهلية
ويكثر أبو متام يف ثنايا مقدمته الطللية بثّ حزنه وآالمـه ومشـاعره النفسـية ،    
وشكواه من الزمن والشيب ، وما أُصيب به من مصائب بكر ، كما نعتها يف بعـض  

وقـد ورد كـثريا يف    ": ل الدكتور شوقي ضيف يف هذا الصـدد  قصائده ؛ يقو
. )٢("تضاعيف نسيبه شكواه املر من الزمن ، وما ينزل به من اخلطوب والكـوارث  

كما نلحظ أنه يبدأ بعض قصائده بالنداء أو االستفهام أو اإلشارة ؛ لما يف ذلك من 
ة ، حسـنة املسـموع   أن تكون املبادئ جزل "حسن ينعكس على املقدمة ، فيجب 

وكثرياً ما يستعملون فيها النداء . واملفهوم ، دالة على غرض الكالم ، وجيزة تامة 
واملخاطبة واالستفهام ، ويذهبون ا مذاهب ؛ من تعجبٍ ، أو ويلٍ ، أو تقريرٍ ، 

 .)٣("... أو تشكيك ، أو غري ذلك 
 :ومن مناذج مقدماته الطللية ؛ قوله يف إحدى مقدماته

 من سـجاياَ الطُّلُـولِ أَالَّ تجيبـا   
 

  فصواب مـن مقْلَـة أَنْ تصـوبا    
  فاسأَلنها، واجعـلْ بكَـاك جوابـا   

  )٤(تجِد الشـوق سـائالً ومجِيبـا    
لقد عرف أبو متام األطالل والوقوف ا ، وأدرك صفتها وكُنهها وقيمتها لـدى  

صة اجلاهلي ، فهي متثل جزًءا من حياته ، فرسم لنا صورةً عن الشاعر العريب قبله ، وخا
                                                

 . ١٢٩م ، ص١٩٨٨،  ١نسيمة الغيث ، ط. التجديد يف وصف الطبيعة بني أيب متام واملتنيب ، د )١(
 . ٢٧٩م ، ص١٩٩٩شوقي ضيف ، دار املعارف مبصر ، . تاريخ األدب العريب يف العصر العباسي األول ، د )٢(
 . ٣٠٦-٣٠٥منهاج البلغاء وسراج األدباء ، حازم القرطاجين ، ص) ٣(
 .٩٣-٩٢، ص ١يب متام بشرح اخلطيب التربيزي ، جديوان أ) ٤(



 

ــ  

هذه األطالل وصفتها وواجب الشاعر حنوها ، فأمر بسؤاهلا والبكاء عندها ، وإثـارة  
 الذين قطنوا ا ، مصرحا بأا ال جتيب ، ولكن لديها أكثر من اجلـواب ، الشوق لألحبة 

يتذكر احلياة واألحيـاء الـذين كـانوا     وهو ما تثريه يف نفس الواقف من أمورٍ جتعله
   ومجـاهلن هـواهن القلب لَكن مه ومبن كان هلم نصيب من حا ، وخاصة ميسكنو
وحسنهن ، وتلك األيام اليت قضاها بني أحبته وأهله ، وما كان بعد هذا مـن فـراقٍ   

ملقدمة رسـم  كل هذا من خالل وقوفه على الرسم ، ويتابع أبو متام يف هذه ا.. بينهم 
 :صورة لتلك الرسوم ، وهي عكاظ ، فيقول 

  قَد عهدنا الرسوم وهـي عكَـاظٌ  
  للصبى تزدهيـك حسـناً وطيبـا    

ــزوراً  مــراً و ــر األرضِ زائ  أكْثَ
 

  وصعوداً مـن اهلَـوى وصـبوبا    
ــتها ــا أَلبسـ ــاً كأَنمـ   وكعابـ

  )١(بـرداً قَشـيبا   غَفَالت الشبابِ 
ـ       بين البـين فَقْـدها قَلَّمـا تعـ

  ـرِف فَقْدا للشمسِ حتـى تغيبـا   
 :ويعرج على احلديث عن الشيب ؛ فيقول 

ـ      لَعب الشيب باملَفَـارق بـلْ جـ
  ـــد فــأَبكَى تماضــراً ولَعوبــا 

ـ خضبت خدها إىل لُؤلُـؤ ا   لعقْـ
 

  )٢(ـد دماً أَنْ رأَت شواتي خضيبا 
  كلُّ داٍء يرجـى الـدواُء لَـه إال   

ــين   ا : الفَظيعــيب شــةً وم ميت  
  )٣(حسناتي عنـد احلسـان ذُنوبـا    )م(  يا نسـيب الثَّغـامِ ذَنبـك أَبقَـى    

ـ     أَن لَقَـد ـنأيـا رم نبع نلئـو 
 

  ـكَرنَ مسـتنكَرا وعـبن معيبـا    
ـ    أَوتصدعن عن قلَّى لَكَفَى بالشـ

  )٤(ـيب بـيين وبيـنهن حِسـيبا    
                                                

 .اجلديد : الثوب ، والقشيب : الفتاة اليت د ثديها ، والربد : الكعاب ) ١(
 .املصبوغ : جلد الرأس ، واخلضيب : الشواة ) ٢(
 .نبت يبيض ، وحني ييبس يشبه به الشيب : الثغام ) ٣(
 .البغض والكراهية : القلى ) ٤(



 

ــ  

ــالً بِ فَضــي لشأَى اُهللا أنّ لر ــو  لَ
 

  جاورته اَألبـرار يف اخلُلْـد شـيبا    
صيدته يف املدح ، وفيها جيمع بـني عناصـر   فهذه املقدمة قد استهلّ ا أبو متام ق

املقدمة الطللية ، وذلك من خالل اإلطار املرسوم هلا ، فقد صـيغت هـذه املقدمـة    
بأسلوبِ شاعرٍ يعيش يف عصر قد حف بألوان احلضارة ، ولكن مل مينعه ذلـك مـن   

، احية الشعر ، فسلك مسلكهم ، هذا من نانتهاج أسالفه ، والذين بلغوا الذروة يف قول 
 )جميبـاً  -سائالً (جدد يف مضموا مبا يراه مناسبا ، فنراه كيف طابق بني : ومن ناحية أخرى 

، ويف املقابل جنده قد جانس بـني  ) صبوبا -صعودا (وبني ) ذنوباً -حسنايت (وبني 
، ونتيجـة هلـذا   ) فقدا –فقدها (و ) البني -بني (و ) عبن -عبن (و ) شيبا -شيب (
طباق واجلناس وغريمها من ألوان البديع ، جنده يولد املعاين ويفتقها حىت خيرج بألفاظ ال

مناسبة للمعىن ومالئمة له ، فهذه املقدمة تكشف لنا عن شاعرٍ حساس ، شديد التأثر ، 
مرهف احلس والشعور ، أحس بتلك األطالل وقيمتها ، فسطر لنا هذه املقدمة يدعونا 

تلذذ حبسنها وروعتها ، فمقدمته تعكس تقليده ، والوقوف هنا تقليـد  إىل البدء ا وال
 .يرمز به إىل معان يريدها 
 :قوله يف إحدى مقدمات قصائده املدحية: ومن النماذج أيضا 

 قف بـالطُّلُولِ الدارِسـات عالَثَـا   
 

  )١(أَمست حبـالُ قَطينـهِن رثَاثَـا    
  بـين الصـبا   قَسم الزمانُ ربوعها

ــا    ــا أَثْالَثَ بورِهــا ود   )٢(وقَبوهلَ
 ، وفيهـا دعـوة للوقـوف   ) قف بـالطلول : (ابتدأ أبو متام مقدمته بقوله 

 على األطالل ، مث وصف الطّلل الذي دعا إىل الوقوف عليه ، وكيـف خلـت  
 تلك األطالل وأوحشت من احلسان وما يـتجملن بـه مـن حلـي يطيـل يف     

إىل أن ينتقل إىل وصـف الفـراق الـذي    وصف مجاهلن ، ومشيتهن نونظرا 

                                                
 .قف يا عالثة : ادى مرخم عالثة ، وهو اسم صاحب الشاعر ، أي من: عالثا ) ١(
 . ١٦٩-١٦٧، ص ١ديوانه ، ج) ٢(



 

ــ  

كدر فؤاده ، والذي كان يوم الثالثاء ، حىت أصبح كلّ يوم ثالثاء كدرا بالنسبة 
 :له ، حيث يقول 

ــنِهم يبأَزالَ ل ــن ــا لَ ــوم الثُّالَث ي  
  كَدر الفُـؤاد لكُـلَّ يـومِ ثُالَثَـا     

ـًاإنَّ اهلُمــوم الطَّا   رِقاتــك موهنــ
  )١(منعت جفونك أنْ تذُوق حثَاثَـا  

 ورأَيــت اهلَــم ال يرضــى قــري
 

ــا   ــارِ دالَثَ ــةَ الفَقَ   )٢(إِالَّ مداخلَ
   لُوكُـهيلُ تـا الـذَّمهتاَء جِرعجش  

ــا  ــي غراثَ املَط احــالً إِذا ر ٣(أُص(  
كبته اهلموم الطارقات اليت منعت جفونـه النـوم ، حـىت    ونتيجة لذلك فقد ر

جيعل للهم قري ، وأنـه ال   -وعلى العادة يف أشعار العرب  -احلثيث منه ، مث جنده 
يرضى قرى إال بالناقة اجلريئة اليت هلا مواصفات خاصة ، فهي طويلة شجعاء ، تصل 

، وهي صلبة ال تين حني  السري بالسرى ، باقٍ نشاطها إذا صرت اإلبل وتولت قواها
 .تعىي سائر النوق 

ونلحظ براعة أيب متام يف تسلسل أفكاره وانتظامها ، وإملامه بعناصر املقدمة 
الطللية ، وإخراجها إخراجا جيدا يف نظمٍ يتوافق مع املاضي واحلاضر ، فاملقدمة 

لحـظ  حوت من املعاين واأللفاظ الطللية ما جيعل منها مقدمة بديعة ، حيـث ن 
أسلوب أيب متام يف نظمها ، فاأللفاظ مل تكن بعيدة عن املعىن ، لكن الـذي زاد  
حسنها هو رصانة األلفاظ وجزالتها دون تعقيد أو توعر يفضي ا إىل غمـوضِ  

 .املعىن ورداءته 
واملقدمة بدت قوية النظم ، متناسبة مع عصر الشاعر من حيث املعاين واأللفاظ 

ذه املقدمة حيس بالطلل وأثره ، ويتأثر مبا تضمنته من معان املختارة ، فالقارئ هل
 .مؤثرة 

                                                
 .النوم القليل : احلثاث ) ١(
 .السريع : الدالث ) ٢(
 .اجلياع : الغراثى ) ٣(



 

ــ  

 :)١(ولنتأمل قوله يف مقدمة أخرى ، يدعو فيها للوقوف على األطالل
  ما في وقُوفك سـاعة مـن بـاسِ   

  )٢(نقْضي ذمـام األربـعِ األدراسِ   
ــا ــني مبائه عأن ت ــك نيــلَّ ع فلع 

 
 م عمـواَسِ   والدلٌ ومخـاذ ـه٣(ن(  

 إال مشتاق سعد املشتاقهنا دعوة للوقوف على األطالل والبكاء عليها ، حيث ال ي
فهو ال يعني على  -وكىن عنه أبو متام بأنه يبس املدامع  -مثله ، أما من كان غري ذلك 

د خلت البكاء ، ومن هنا ينطلق لوصف حال تلك املنازل اليت فارقها ورحل عنها ، وق
من كلّ حسناء ضاحكة بكر ، بدر إذا ابتسمت ، حىت إنّ نور ابتسامتها يريك نـور  
األقاحي ، وهو النبت يف األرض الرملية ، مث إن مشيتها هلا أثر يف صدر حمبها ؛ لكثرة وسوسة 
احللي ، وعندما يشتد الفراق ختاطبه بأن ال ينساها ، وعللت على قوهلا بأن اإلنسـان سـمي   

 :حيث يقول ،  حيث أن كالم أيب متام يقوم على التوريه ؛ ألنه ناسٍ ،كذلك 
 قالَت وقَد حـم الفـراق فكأْسـه   

 
  )٤(قد خولطَ الساقي ا واحلَاسـي  

  ال تنسـين تلــك العهـود فإنمــا  
ــك ناســي    ســميت إنســاناً ألن

ىل الوقوف على األطالل ؛ ألنه جيد يف ونرى إبداع أيب متام يف نظمها ، فهو يدعو إ
األطالل متنفسا وراحة له مما يعانيه املفارق من الوجد والشوق ، ولعلّ هذا هو السبب 
يف اتباع أيب متام للشعراء املتقدمني يف افتتاح قصائدهم باملقدمات التقليدية ؛ ذلك ألنه 

صائده ا ، وأضاف عليها ما ومن هنا مل خيرج عنها ، بل قدم لق. أدرك قيمتها ووقعها 
 .أضاف من جتديد رغّب من خالله إثبات هويته العباسية ، وتفوقه يف صناعته 

ونلحظ يف هذه املقدمة تدرج أيب متام يف سوق معانيه ، حيث الوقـوف أوالً ، مث  
فائدته ونتيجته ، مث تذكر حال الديار قبل أن حيلّ بأهلها الفراق ، يتبعه حـديث عـن   

                                                
 . ٣٥٨، ص ١ديوانه ، ج) ١(
 .إذا عفا : ل من درس الربع اسم فاع: مجع ربع ، وهو الدار وما حوهلا واملنزل ، واألدراس : األربع ) ٢(
 .النافع واملعاون : خيبه وترك معونته ، واملواسي : خذله ) ٣(
)٤ ( ر ، واحلاسي : حمالشارب : قد. 



 

ــ  

ن الفاتنات ، وموقفهن حلظة الفراق وأثناء الوداع ، وهذا التـدرج لـه دوره يف   احلسا
 .حسن املقدمة وتأثريها يف سامعها وقارئها 

ويف مقدمة أخرى جنده يدعو إىل الوقوف على األطالل ، ولكن بأسلوبٍ ونظـمٍ  
يوطـه ،  آخر يكشف عن مدى ما يتميز به أبو متام من حتويرٍ للقدمي ، وااللتزام بأهم خ

 :)١(حيث يقول
  لَيس الوقوف بِكَفِء شوقك ، فانزلِ

  )٢(تبلُلْ غَلـيالً بالـدموعِ فَتبلـلِ    
ــا  ــاعة أَذريته ــرةَ س بــلَّ ع فلَع  

  )٣(تشفيك من إرباب وجد محـوِلِ  
 هـذه  فهنا دعوة للوقوف ، ولكن ليس الوقوف جمردا ، بل الوقوف والنـزول يف 

 .الدار ، فلعلّ بكاء ساعة يف الدار تشفي من إرباب شوق قد مر له حول 
فأبو متام يدعو إىل ذرف الدموع ؛ وذلك لما للدمع من أثر يف التخفيـف علـى   

ومن خـالل   -الواقف بعض ما جيده ، مع أا قد يج الذكريات يف النفس ، إال أا 
 .يف النفس تكون متنفسا تروحييا عما  -البكاء 

ويف مقدمات طللية أخرى جند أبا متام يذرف الدموع على األطالل واملنـازل ،  
وجيعل منها مطلعا ملقدمته الطللية ، فالدموع تنهمر على اخلدين نتيجةَ ما آلت إليه ، 
ومن هنا يدخل أبو متام يف احلديث عن حال الطلل قبل وبعـد الفـراق ، حيـث    

 :)٤(يقول
وعمالد دها   أَهـحـا صارٍ ومإىل د  

  )٥(فَللْمنازِلِ سـهم يف سـوافحها   
                                                

 . ١٦، ص ٢ديوانه ، ج) ١(
 .العطش أو شدته ، أو حرارة اجلوف : الغليل ) ٢(
 .ليه حول الذي أتى ع: اإلقامة ، واحملول : ذرمتها ، واألرباب : أذريتها ) ٣(
 . ١٨٦-١٨٥، ص ١ديوانه ، ج) ٤(
 .املنهملة : الدائر يف األرض ، والدموع السوافح : املاصح ) ٥(
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  ثـةادمانُ عليها كُـلَّ حلَى الزأَش 
 

  )١(وفُرقَة تظْلـم الـدنيا لنازِحِهـا    
فهنا تذكر للطلل ودعوة لسفح الدموع عليه ، فالدموع تسفح من جـراء تـأثري   

د غيرها وأذهب ما فيها من حسـنٍ ومجـال ، مث يتوجـه    الطلل يف نفسه ، فالزمان ق
إن مل يفارقانه ويساعدانه فإنّ دموعه لـن  : اخلطاب لشخصني يتخيلهما الشاعر بقوله 

تفارقه ؛ ملاذا ؟ نتيجة ألثر تلك الدار يف نفسه ، ومن هنا يدخل أبو متـام يف وصـف   
عيس السريعة ، حيث يقـول يف  الديار وتأثريه يف نفسه ، مث ينتقل إىل وصف الفيايف وال

 :بقية املقدمة 
   ـارحيي علـى كَبـدبا وتحرإِنْ تب  

  ما تستقر، فدمعي غَيـر بارِحهـا   
  دار أُجِلُّ اهلَوى عـن أن أُلـم ـا   

  يف الركْبِ إِالَّ وعيين من منائحهـا  
تحنها جرجفْسي هنل فْتصإذَا و 

 
  )٢(وذَائع الشوقِ يف أَقْصى جوانِحها 

  لَـتها جعرـبا صهإِلي تطَبوإنْ خ  
  )٣(جِراحةُ الوجد تدمي يف جوارِحها 

 ـترِميس قد خالع لْكايف وتما للفَي  
  ؟)٤(فَلَم تظَلَّم إليها من صحاصحها 

عل لألطالل قرى ، وهي تلك الدموع الـيت يـذرفها   ويف مقدمات أخرى جنده جي
 :)٥(الواقف على األطالل ، حيث يقول

كوافوع السمي الدنم مارِهى درق  
 كلاح ووه مهعدي بحباد ص٦(وإِنْ ع(  

 وجهِمـدوح نِهميف ظُع توإِنْ بكَر 
 

    ـكاتوـا وعبابِنأَح ـنم يانِب٧(ز(  
                                                

 .أغرى : أشلى ) ١(
 .الضلوع مما يلي الصدر : منتشره ، واجلوانح : مالت ، وذائع الشوق : جنحت ) ٢(
 .أعضاء اإلنسان : اجلوارح ) ٣(
 .األراضي املستوية : الصحاصح املفاوز بال ماء ، و: الفيايف ) ٤(
 . ٤٦٥، ص ١ديوانه ، ج) ٥(
 .األسود : املتعبة ، احلالك : السوافك ) ٦(
مجع زينب ، من أعالم النساء اللوايت : مجع حدج ، وهو مركب للنساء كاهلودج ، وزيانب : احلدوج ) ٧(

 .لطيب ، وهنا علم مجع عاتكة ، وهي املرأة احملمرة من ا: والعواتك . يتغزل ن الشعراء 
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ويف بعض مقدماته جنده يفتتحها باحلديث عن السقيا باملطر لتلك الديار اليت غدت 
 :أطالل ، ومن ذلك قوله

   ـادلُ العهـبـى ساحلم دهقَى عس  
  ــاد وب ــه من ــر   )١(وروض حاض

  نزحـت بـه ركـي العـينِ لَمـا     
   ـادتـر العيخ من عمالد تأَي٢(ر(  

افتتحت هذه املقدمة الطللية بالدعوة هلذه الديار بالسقيا من سبل العهاد ، وهـو  
مطر جييء يف أثر بعض ، وهنا جيوز أنه دعا بالسقيا للمنزل أو للزمان ، والذي عهدهم 

عىن به املكان الذي فيه البادي ، مث يأيت البكاء ) وروض حاضر منه وباد: (فيه ، وقوله 
ما على هذه الديار وما عندما مل جيد سبيالً لوصوهلم سوى الدمع ؛ وذلك نتيجة ل ن

 :أثارته تلك الرسوم يف نفسه ، وبعدها يأيت احلديث عن الرسوم ووصفها 
  فَيا حسن الرسـومِ ومـا تمشـى   

 ــادرِ البعــويف ص رهــا الــدهإلي  
ــا  ــوادث يف رباه ــر احلَ وإَذْ طَي 

 
ـ   هو ، واكنس  ادـاُء املَـرغَن ٣(ي(  

  مذَاكي حلْبـة وشـروب دجـنٍ   
  ــاد ص ورــد ــة وقُ يفت ــامر وس  

  وأَعين ربـربٍ كُحلَـت بِسـحرٍ   
  ــاد ــمخ باجلَس ضت ــاد   )٤(وأَجس

لقد كان حسن هذه الرسوم حبسن أهلها واجتماعهم فيها ، ولكن عندما فـرقهم  
 .كتنكر البعاد ، أصبحت موحشة الدهر وتنكر هلا 

مث يصور أبو متام حال تلك الديار واحلياة اليت كانت قائمة فيها ؛ من فتية يتسامرون ، 
 .وشروب ساهر ليله ، وقطيع البقر الوحشي ، إىل أن ينتقل إىل غرضه األساسي 

سابقة  -فهذه املقدمة الطللية نلحظ أا جاءت مبعان أخرى ختتلف عن املقدمة 
، ففي األوىل بدأ بالدعوة إىل سفح الدموع على تلـك الـديار ، إىل أن    -لذكر ا

                                                
 .من احلضر ، وهو ضد البدو : احلاضر ) ١(
 . ١٩٨-١٩٧، ص ١ديوانه ، ج) ٢(
 .الكثرية الشجر : غناء ) ٣(
 .الزعفران : القطيع من بقر الوحش ، واجلساد : الربرب ) ٤(



 

ــ  

يستمر يف وصف الديار ، أما هنا فنجده بدأ بالدعوة بالسقيا هلذا املنزل الذي وقف 
به ، مث بدأ بالبكاء عليه ، ووصف الرسوم واحلالة اليت آلت إليها بعد النعيم الـذي  

 .كان يغمرها 
 :)١(ومن ذلك قوله

 ــزمي ه ــش أَج ــوهلُم ــقى طُلُ أس 
 

   ـيمعةٌ ونـرضن عليهم ت٢(وغَد(  
  ةابـحس ـادهع مهدقَاصم دتج  

    ـيميارِ ذَمالـد ا عنـدهده٣(ما ع(  
حيث خيتار أبو متام السحاب الغليظ الكثيف الرعد لسقيا الديار ، حـىت تغـدو   

 :)٤(خضراء نضرة ، ويشاكله قوله
 يا دار دار علْيك إِرهـام النـدى  

 
  )٥(واَهتز روضك يف الثَّرى فَتـرأّدا  

  وكُِسيت من خلَعِ احلَيا مستأْسـدا 
  )٦(أُنفًا يغـادر وحشـه مستأْسـدا    

 فهنا دعوة للديار بالسقيا ، وما يعقبه من مجال الروض وحسنه ، الذي يـنعكس 
 ...)طلل عكفـت  : (، أما قوله ) كسيت: (على الديار ، واليت توحي به كلمة  -بالتايل  -

فيعبر ا عن قيمة الطلل يف نفسه ومدى متسكه به ، حىت كاد أن يصـبح ربعـه لـه    
 .مسجدا ؛ لشدة اتصاله وإقامته به ؛ مما أثار حزنه وأمله 

ال اللفظ واملعىن ، وأضـفى  ونلحظ اجلناس يف مطلع القصيدة ، والذي زاد من مج
 .على البيت موسيقى رائعة 

ويف نفس اإلطار جند أبا متام خياطب السحاب أو الربق ، ويطلب منهما سقيا تلك 

                                                
 . ١٤٦، ص ٢ديوانه ، ج) ١(
 .السحاب الغليظ الرعد : األجش ) ٢(
 .ي أول املطر املومسي مجع عهدة ، وه: العهاد ) ٣(
 . ٢٨٣، ص ١ديوانه ، ج) ٤(
 .متايلَ من الري والنغمة : وترأّد . أتت باملطر الضعيف الدائم : أرمهت السماء ) ٥(
 .من النبت املتكاثف : املستأسد ) ٦(



 

ــ  

 :)١(األطالل ، كقوله
    قرـزالً بـاَألبنم عطـال قـريا ب  

  واحد السحاب لَه حـداَء األينـقِ   
  الفُـؤاد مزع تلَو دمن قَـتزوم 

 
  فيها دموع العـينِ كـلِّ ممـزقِ    

  ال شوق ما لَم تصلَ وجـدا بـاليت  
  )٢(تأْىب وِصالَك كاألبـاِء املُحـرقِ   

فنلحظ أن الدعوة بالسقيا اقتصرت على املطلع فقط ، مث دخل أبو متام يف احلديث 
 .عد ذلك إىل وصف الفرس عن الزمن وما تثريه من شوقٍ ووجد ، منتقالً ب

فلعل أبا متام هنا قد عقد صلةً بني طلب السقيا من الربق حني خاطبه ، وبني طلبه 
الفرس الذي محل عليه من املمدوح حني وصفه ، وهذا أسلوب جسد يف عقله صلةً بني 

 :عطايا السماء ، وعطايا املمدوح ، ويؤيد هذا قوله يف اية وصفه للفرس 
 حلسن بـن وهـب أَنـه   أَعطاكَه ا

 
  داىن ثَرى اليد من رجـاِء اململّـقِ   

:  -والطلليـة خاصـة    -ومما يلفت النظر يف كثري من مقدمات أيب متام عامـة  
استخدامه ألسلوب االستفهام والتعجب يف مطلعها ، وذلك يف سياق االستفهام عـن  

جة ما حلّ به وبأهله من فـراق كـان   الطلل وحالته ، وما آل إليه من حالة مقفرة نتي
نتيجته خالء الديار وإقفارها ، وبالتايل تعجب من هذه احلالة ، وهو تعجب واستفهام 

 :)٣(يعكسان دهشة الشاعر وحزنه على ذلك الطلل ، ومن ذلك قوله
هــدقــى إىل عميــبِ الْحكَثــا لم  

  )٤(!ما بالُ جرعائـه إىل جـرده ؟   
 بـه مـا دهـاه مـا غَالَـه     ما خطْ

 
  هدـرخ نم انسيف الْح الَه٥(ما ن(  !  

                                                
 . ٤٤٦-٤٤١، ص ١ديوانه ، ج) ١(
 .العقب الواحدة إباء : اإلباء ) ٢(
 . ٢٢٥، ص ١ديوانه ، ج) ٣(
: الرملة الطيبة النبت ، واجلـرد  : ما تعقد من الرمل وتراكم ، واجلرعاء : التل من الرمل ، والعقد : لكثيب ا) ٤(

 .فضاء ال نبات فيه 
 .السكوت عن حياء : اخلرد ) ٥(
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فقد جاءت هذه املقدمة بأسلوب فريد من نوعه ، حيث جند االستفهام التعجيب يف 
 األول ، وكذلك التعجب يف البيت الثاين من احلالة اليت صارت عليها تلك الديار ،البيت 

 :ان اللوايت سكن هذه الديار ، فيقول مث يأيت احلديث عن احلس
ـــهزِميتًءا عـــرام باتـــالالس 

 
 هــد ــات يف عقَ ــحرِ والنافث بالس  

ـ    لَبِسن ظلَّلْنيِ ظلَّ أَمنٍ من الدهـ
    هدود ـوِهلَه ـنـالٌّ م١(ـر وظ(  

ـ       فهن يخبِـرنَ عـن بلَهنِيـة الْـ
 سشِ وييـع هـدحج نع هنم ٢(أَلْن(  

  قَــد بـنأَش نهــنـى مأَلْم بور 
 

    هدـرب ـنم ـذُوبماال ي فْتشر  
    ومجـاهلن املـرء بفـراقهن فنلحظ احلديث عن مفارقة احلسان اللوايت يسلنب

؛  وكالمهن اللطيف ، فهؤالء احلسان قد لبسن ظلّني ، وهنا كناية عن ظلّ األمـن 
أـن  : ألن بنات ملوك وسادة ، فهن آمنات من حوادث الدهر ، والظل الثـاين  

منعمات جيدن اللهو واللعب ، ونتيجة لذلك مل يعرفن سوى العيش املرفّه ، أما حياة 
مث ينتقل للتغزل . البؤس والفقر فال يعرفْنها ، وجيهلْنها ، ويسألن عنها ليعلمن كُنهها 

شفاههن اليت تعلومها مسرة ، وتلك األسنان ونضارا ، وأجسامهن  ، ن ، فيصف
 ..مث يعرج على أمله وفراقه 

 :املقدمة اليت يقول يف بدايتها: ومن املقدمات اليت تندرج حتت هذا احملور 
دنه نم تضتساَء ما اَع دنأأطْالَلَ ه 

 
 بوالر وننيِ بالعالع ورح تضأَقاي٣(د(  

  إذا شئن بـاأللْوان كـن عصـابةً   
 دغالص نم كُن واآلذان دناهل ن٤(م(  

 

                                                
 .اللعب : الدد ) ١(
 .الضيق : سعته ، واجلحد : بلهنية العيش ) ٢(
 بقر الوحش والظباء والربد والنعـام ، : نها وسوادها ، والعني مجع حوراء ، وهي اليت اشتد بياض عي: احلور ) ٣(

 .أبدلت : وقايضت 
 . ٢٦٤، ص ١ديوانه ، ج) ٤(



 

ــ  

 :وقوله
  أَي مرعـى عـينٍ ووادي نِســيبِ  

ــوبِ ؟  لْحيف م ــام اَألي ــه تبلَح!  
ـــ ــوع فَأَلْ ــبا الول الص ــه لَكَتم 

 
 رؤالبِلَى وس ودقَع ه١(اخلُطُوبِ ـفَت(  

 :وقوله
    ـسعد ميـارِهد ـنم لْ أَثَـره 

 
 سعوالو اعرالَقَى األجثُ تي؟ )٢(ح  

  مخبــر الســائرِ الرذيــةَ يف الْـــ
   ـساللُّع راجلَـآذ ن؟ )٣(أطاللِ أي  

  ال تسألنها فلَيس يسمع جرس الْـ
 صخلِ إالَّ شـقَو   سـرج ٤(لَـه(  

فهنا استخدام ألسلوب االستفهام يف مفتتح هذه املقدمة ، حيث يستفهم عن آثار 
األحبة هل هو أثر واضح هلذه الديار من كثرة الوطء ؟ وهل من أثر خيرب السائر يف هذه 
األطالل أين من كان ا ؟ مث يفضي أبو متام إىل جواب هذه الديار ؛ ألن من يسـمع  

هو الشخص الذي له صوت ، مبعىن أنه إنسانٌ يتكلم ؛ لذا جيب خماطبة مـن  الصوت 
كان ا ، وليس هذه األطالل ، ولعلّ هذه االستفهامات إمنا هي نتيجة حلالة الشـوق  

 .اليت بلغها أبو متام 
كما خص أبو متام الطلل حبديث موجه له ، فخاطبه وحتدث معه كشخص يعقل ، 

 :الطلل وقيمته لدى اإلنسان العريب قدميا ، حيث يقول وذلك تيقنا منه بعظمة
  طَلَلَ اجلَميعِ ، لَقَد عفَوت حميـدا 

  وكَفَى على رزئي بِـذَاك شـهيدا   
ـًا     دمن كأَنَّ البـين أصـبح طالبـ

 
ـًا لَدى آرامهـا وحقُـودا      )٥(دمن

                                                
 . ٧١، ص ١ديوانه ، ج) ١(
 .الوطء : مجع جرع ، وهو كثيب الرمل ، والوعس : الواضح من اآلثار ، واألجراع : الدعس ) ٢(
مجع جؤذر ، وهو ولد البقرة : تقدر أن تلحق الركاب ، واجلآذر الناقة املهزولة من السري ، أو ال : الرذية ) ٣(

 .مجع اللعساء ، وهي املرأة اليت يف شفتها سواد حسن مشوب حبمرة : الوحشية ، اللعس 
 . ٣٤٨، ص ١ديوانه ، ج) ٤(
 . ٢١٧، ص ١، ج املصدر السابق) ٥(



 

ــ  

أنت أيها الطلل قد : فيتحدث إليه بقوله فهنا يتصور أبو متام وكأنّ الطلل إنسانٌ ، 
عفوت حممودا ملا كنا جنده ممن كان يسكنك من املساعدة واحملبة ، وكفـى علـى   

أنّ عفوك يكفي من أن أستشهد به على رزئي فيـك  : رزئي شاهدا بعفوك ، مبعىن 
 .بفراق أهلك 

ء األنسـية ،  ويصور أبو متام آثار األحبة ، وكيف أن الفراق قضى على تلك الظبا
فالفراق بفعله هذا قد قرب إىل اجلوى قلوبا كانت بعيدة عنه ، وترك شـأن الـدمع   
وجعله بعيدا ، فاحلزن من جراء ذلك ال يربح موطنه ، وهي العيون ، فدمعة على مـن  

 :ذكره تسري قلقًا ، حيث يسيل وال يبقى يف حمله وكأنه طريد ، حيث يقول 
  وب مـن اجلَـوى  قَربت نزِحةَ القُلُ

  وتركْت شأْو الدمعِ فيـك بعيـدا   
  خضالً ، إذَا العبرات مل تبرح لَهـا 

  )١(وطَنا سرى قَلق املَحـلِّ طَريـدا   
   رـزت طْـوِي لَـمت انيتالف فواقأَم 

 
  شرفًا، ولَم تندب لَهـن صـعيدا   

إن يف هذه القصيدة أشياء : ول األعرايب حني مسع هذه القصيدة وقد ذكر اآلمدي ق
أفهمها ، وأشياء ال أفهمها ، فإما أن يكون قائلها أشعر الناس ، وإما أن يكون مجيـع  

 .الناس أشعر منه 
وكذلك من مقدماته اليت حوت حديثًا عن األطالل وتلك الديار ، وما آلت إليه 

وقفًا عليها ، وبالتايل كان الدمع مثله وقفًـا   حىت أصبحت بالية ، وصارت األمطار
عليها ، وهذه مقابلة رائعة ، فقد آلت الديار للوحشة بعد أن كانت مألوفة احملل ، 
ذلك أن البني حلّ ا وبأهلها ونسائها احلسان اللوايت يصفهن أبو متام بعـدد مـن   

، وذلك يف املقدمـة  األوصاف ، حىت كاد يظنها بلقيسا لوال حداثتها وصغر سنها 
 :اليت مطلعها

                                                
 .الندى : اخلضل ) ١(
 



 

ــ  

ــا  ريسد اكــمِ أر ــيب ربعهِ أقَش 
 

  )١(وقرى ضيوفك لَوعةً ورسيسـا  
  ولئن حبِست على البِلى لَقَد اغتدى

  )٢(دمعي عليك إىل املمات حبِيسـا  
  فكأنَّ طسما قَبـلُ كـانوا جـريةً   

  )٣(وجديسـا  بِك والعماليق األلُـي  
 :ومن حديثه عن الطلل ، قوله

   فنـدـعٍ مبر كَى آيـاتب نِفد  
    فـرعي ـا لَـمابِهرت ِسيملوال ن  

ــئن ترابهــا ــدامٍ وطْ ــت َألق طَاب 
 

    قَـفمـع قَر ةيملَط رشن نفَحفَن  
  أَرج أَقَام مـن األحبـة يف الثَّـرى   

 رىوص  فوعِ الـذُّرمبالد ٤(أُريقت(  
لنتأمل إبداع أيب متام يف مقدمته هذه ، وتركيزه على نسيم الطلل ، وداللة النسيم 
على طلل األحبة ، بل زاد من إبداعه حني جعل لألحبة رائحةً أقامت يف الثرى ، فدلت 

 .هذه الرائحة على أنّ هذا الطلل هو طلل أحبته 
يف اختيار النسيم والرائحة ، وربطهما بالطلل ، وجعلـهما   لقد أحسن أبو متام

هويةً ألحبته ، حيث يعكس هذا األسلوب مدى تعلق أيب متـام مبقدمـة الطلـل ،    
وحماولته اإلملام جبميع ما يتعلق ا من مالمح وخيوط ، وإضافة عناصـر جديـدة   

 .شديدة االرتباط ا 
بح يشم رائحة أحبته يف ثراه ، وأصـبح  لقد تعلق ذلك املفارق بطلل أحبته ، حىت أص

حيسد ما رآه من بِلى يف تلك األطالل ؛ ملكوثها واستمتاعها برائحة أحبتـه ، حيـث إن   
 .الرسوم ال جيدي سؤالُها مع وجود تلك الرائحة اليت طغت على كلّ مجيل 

ولنتأمل مقدمته اليت يوجه احلديث فيها لذلك املوضع الذي صار طلالً ، وكيـف  

                                                
 .احلزن املكتوم : يل ، والرسيس اخللق البا: اجلديد ، والدرس : القشيب ) ١(
 .املوقوف : احلبيس ) ٢(
 . ٣٦٨، ص ١ديوانه ، ج) ٣(
 . ٤٣٤، ص ١، ج املصدر السابق) ٤(



 

ــ  

 :)١(به على عدم االستمتاع بعهد األنس والسعادة اليت قضاها فيه ، حيث يقوليعات
ــلِّ رِميِ ــأْلَف كُ م ــت ــةُ كُن   أَرام

  )٢(لو استمتعت بـاُألنسِ القَـدميِ   
ــايب صالت كــن سسِ حــؤ الب ارأد 

 
ــيمِ   عالن ــات نج تــر إيلَّ فَص  

  سـوافي لَئن أصـبحت ميـدانَ ال  
  )٣(لقَد أصـبحت ميـدانَ اهلُمـومِ    

 .)٤(" وهذا بيت جيد ": وهذا مطلع جيد ، كما علّق اآلمدي بقوله 
 كما كان أليب متام مقدمات طللية رائعة يف بيـان أثـر الطلـل يف نفسـه    
 وما يثريه من مشاعر ، وقيمته يف التخفيـف مـن الشـوق والوجـد ، ومـن     

 :ذلك قوله
  رسوم فقد أذكَرنَ مـا سـلَفَا  أما ال

  )٥(فَال تكُفَّن عن شأَنيك أَو يكفَـا  
  ال عذْر للصب أَنْ يفْنى احلَيـاء وال 

  للدمعِ بعد مضي الْحـي أَنْ يقفَـا   
ــافحٍ ودمٍ  ــاٍء س ــلَّ مب ــى يظَ تح 

 
  هينيع نم بحسعِ يبفايف الرع٦(قد ر(  

: أن يفىن احلياء ، ويـروى  : قوله . لنا مع األحبة : أي ) ما سلفا( ": يقول البديعي 
لو أنّ املها اليت يف اخلدور نظرت إىل حـال  : ويف اخلدور ، أي : وقوله . يفىن الدموع 

 هذا العاشق لفرحت بقربه فرحا شديدا ، أو أبلست أسفًا وحزنا ؛ لما تعاين من سوء
 .)٧("حاله وشدة حزنه 

ولنتأمل ما أثارته الرسوم من أشجان وشوقٍ يف نفس الشاعر ، فطلب من نفسه أن 
                                                

 . ٧٧، ص ٢، ج ديوانه) ١(
 .احلي : موضع بالبادية قد هلجت به الشعراء ؛ لطيب مكانه ، واإلنس : رامة ) ٢(
 .الرياح : السوايف ) ٣(
 . ٤١٠ص املوازنة ، لآلمدي ،) ٤(
 .جماري الدمع فيهما : االنصراف ، وشؤون العينني : الكف ) ٥(
 . ٤١٨، ص ١ديوانه ، ج) ٦(
 . ١٢٢هبة األيام فيما يتعلق بأيب متام ، للشيخ يوسف البديعي ، ص) ٧(



 

ــ  

تبكي حىت جيف دمعها ، وال عذر للدمع أن يقف بعد أن رحل األهل واألحبة ، حـىت  
حيسب من شدة بكائه وكثرته أنه قد رعف من عينيه مباٍء سافحٍ ودمٍ ؛ وذلك الختالط 

لدم ، ومن هنا يدخل يف وصف النساء احلسان ، ويربط بينه وبني غرضه مـن  الدمع با
 .القصيدة 

لوقوفه  -كذلك يتناول أبو متام يف ثنايا مقدماته الطللية احلديث عن الذين يلومونه 
 :)١(على فعله ، ومن ذلك قوله -على األطالل وبكائه وعذله 

 أَراك أكبرت إدماين علـى الـدمنِ  
 

 منِ وحمكـتوم ادب نم قوي الشل  
  ال تكثرنَّ مالمي إنْ عكفت علـى 

  ربعِ احلَبيبِ فلَم أعكف على وثَـنِ  
  سلَوت إنْ كُنت أدري ما تقُولُ إذَنْ

  )٢(مجت مقَالَتـها يف وجههـاِ أُذُين   
 :وقوله

  على مثْلها مـن أَربـعٍ ومالَعـبِ   
  ذيلَت مصونات الدموعِ السواكبِأُ 

 ـفضنِ لَم ييمن الب انحقُرأَقُولُ ل 
 

  رسيس اهلَوى تحت احلَشا والترائبِ 
  أَعني أُفَرق شـملَ دمعـي فـإِنين   

  )٣(أرى الشملَ منهم لَيس باملُقَارِبِ 
كئ على البديع ، ويؤدي به ذلك إىل توليـد املعـاين ؛   كما نلحظ أنّ أبا متام يت

 ..ليخرج بالقدرة على الطباق واجلناس وغريمها 
، ومجيع مقدمات أيب متام الطللية كانت يف املدح ، ما عدا مقدمتني يف غرض اهلجـاء  

 :يقول يف األوىل
ــق طنت ــت ــةٌ وليس ــدار ناطقَ   ال

 لخــي س ــد ــدثُورِها أَنَّ اجلَدي   قبِ

                                                
 . ١٧١، ص ٢ديوانه ، ج) ١(
 .صبت : جمت ) ٢(
 . ١١١، ص ١ديوانه ، ج) ٣(



 

ــ  

 دمن تجمعـت النـوى يف ربعهـا   
 

   قالفُـر ـحابفيها الس قَتفَروت  
ــا إىل   ــيين مآقيه ع ــت   فَترقْرقَ

   قرقْـرتالـيت ت يتجهم لْتأَنْ خ  
  يا سهم كيف يفيق من سكْرِ اهلَوى

  ـقبغاقِ ويربالف حبصانُ ير؟ )١(ح!  
ونلحظ مجال التصوير ودقة النظم يف مقدمته ، واستفهامه وعجبه حني خاطـب  

، وصور له حاله من اهلوى بشارب مخر ، وهذا املعىن يرده أبـو متـام يف   ) سهم(أخاه 
 ) .نشاوى بعينيها: (مقدماته ، كقوله حني صور حاله يف عني حبيبته 

 :ويقول يف املقدمة الثانية
فْــوا مبِي قــحاصبــحص كملِّيــت  

  فاقضوا لنـا مـن ربعهـا نخبـا     
ـ  ــ ــان بأَن ــد الزم ــأَنَّ ي  دار ك

 
  )٢(ـواعِ البلَى نشرت بِهـا كُتبـا   

ومن خالل ما سبق عرضه من مقدمات طللية ، نلحظ أسلوب أيب متام الفريـد يف  
 .ومعانيه نظم مقدماته ، ومعجمه الشعري الذي استقى منه ألفاظه 

 ا حيقعنه يف بعض األمور خروج وهو يف أغلب هذا كله متصلٌ بالقدمي ، وخارج
 .ألي شاعر ، خروجا وليس متردا على التقاليد املوروثة 

يأخذ من القدمي ما يراه مناسبا ، أو خيفف  نلحظ أنهمقدمات أيب متام الطللية في ف
 .يدة ال تقدح يف قيمة املقدمة الطللية منه بالقدر الذي يراه ، أو يأيت بعناصر جد

فَعلَ ذلك يف مقدماته الطللية ، حيث جنده يركـز علـى    -كما رأينا  -فأبو متام 
عناصر هامة يف املقدمة الطللية ، وحياول اإلكثار منها وتوليد املعـاين واستقصـاَءها ،   

على األطالل والبكـاء   وعرض صورٍ رائعة لبيان املعىن وتقريبه ، فهو يكثر من الوقوف
 عليها ، وبيان حاهلا ، وتذكر األحبة ، ووصف احلسان ، ووصف مشاعره ومشاعرهن

                                                
 . ٣٥٤، ص ٢ديوانه ، ج )١(
 . ٣٢٠، ص ٢در السابق ، جاملص) ٢(



 

ــ  

كما جنده يقلل من .. جتاه البعض ، وبيان قيمة الطلل ودوره يف التخفيف على املفارق 
ذكر رحلته إىل تلك األطالل وما يسكنها من وحوش ، ووصف راحلته اليت سار ـا  

 .ديار إىل تلك ال

فهو يتطرق إىل أمورٍ أخرى تطرق هلا الشعراء من قبله ، ولكنه جيعلـها ركيـزةً   
أساسيةً يف عناصر مقدمته الطللية ، كجمال املرأة والتغزل ا ، وحرقة الشوق والوجد 

 .بينما ال يركّز على العناصر األخرى .. على األحبة ، وبيان حالة الطلل 
صورته الشعرية اليت يقدمها يف ثنايا مقدماته الطلليـة ،   كما برع أبو متام يف تنوع 

خاصة ما خيص املرأة ومجاهلا ، باإلضافة إىل أنّ الغزل الذي احتوته املقدمات الطلليـة  
كان أجود وأحسن نظما ومعىن من تلك املقدمات الغزلية اخلالصة ، أو اليت جاءت يف 

 .باب الغزل املفرد 
،  -والطلليـة خاصـة    -ليته وفلسفته يف مقدماته عامة وتظهر ثقافة أيب متام وعق

يفهم الشعر على أنه صناعة عقلية ، ميتزج فيها العقل بالشعور ، أو الفكر  "حيث كان 
بالعاطفة ، فالشعر عنده ليس عمالً فنيا خالصا يستمد مادته من العاطفـة وحـدها ،   

ا يستمدها من العقل ، فأسـاس  ولكنه أيضا عملٌ عقلي يستمد مادته من العاطفة كم
 .)١(" العمل الفين عنده هو هذه املزاوجة بني العقل والشعور ، أو بني الفكر والعاطفة

ومن خالل سري أيب متام على ج األقدمني يف مقدماته وجتديده ، وعدم خضوعه  
يـدلنا   "لما أثري يف عصره من نبذ املقدمات الطللية ، واليت دعا إليها أبو نواس ، فهذا 

وأنه .. على أنّ تيار القدمي قد ظل يسري يف طريقه ، وإن صاحبه تيار اجلديد أو خالطه 
وأنّ أبا متام والبحتري قد تصرفا .. مل يكن لدعوة أيب نواس العابثة أثر فيمن جاء بعده 

يف املعاين ما وسعتهما القدرة الشعرية ، غري أنّ أبا متـام مضـى يف طريـق صـناعته     
 .)٢("والبحتري جرى على ج الطبع والعناية بالتصوير .. ه واستقصائ

                                                
 . ٩٦ط ، ص.يوسف خليف ، دار غريب ، القاهرة ، د. يف الشعر العباسي حنو منهج جديد ، د) ١(
، مصطفى عبد الواحد . بني شعراء اجلاهلية واإلسالم حىت القرن اخلامس اهلجري ، دالوقوف على األطالل ) ٢(

 . ١٣٥م ، ص١٩٨٣ -هـ ١٤٠٤،  ١نادي مكة الثقايف ، ط
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من هنا يتأكد مزج أيب متام بني القدمي واحلديث ، حىت عد مـن املتمسـكني   
وإذا كان شعر أيب متام ميثل مرحلةً جديـدة مـن    "بقواعد القدمي واددين فيه ، 

إنه طوع الشعر ، ف -هي مرحلة الصنعة والتجديد  -مراحل تطور الشعر العريب 
القدمي وأدواته لنظرته اجلديدة وتطلعه احلضاري ، وصاغ بفكره معان حديثـة ؛  

حيث حتررت كثري من . )١("من معان تقليدية أبالها التكرار ، وأضعفتها املشاة 
املقدمات الطللية العباسية من معامل الطلل القدمي ، فجاءت متوافقة مع عصـرها  

جتديد الشاعر العباسي يف مقدمته الطللية كبريا وشامالً ،  " وبيئتها ، ومن هنا جند
كان تطورا يف الشكل واملضمون ، يف األسلوب والداللة ، ولكنه ظلّ متصـالً  
باملوروث اتصال الفروع باألصول ، فلم ينفصل أبدا جديد املقدمة الطللية عـن  

منه ، وامتدادا له ، وتنويعا قدميها ، بل منا اجلديد يف حضانة القدمي ، فكان انبثاقًا 
 .)٢("عليه 

كما يظهر لنا جليا ذلك الطابع الذي اتسمت به مقدمات أيب متام الطللية وسيطر 
 عليها ، فمع متسكه بالقدمي ، إال أنه جدد فيه ، حىت إننا عند قراءة هذه املقدمات حنس

متيزت عنه بشيء من التغـيري  أننا إزاء مقدمات تتعلق بالقدمي يف الشكل العام ، إال أا 
والتطوير الذي أضفى عليها مجاالً وحسنا ، وأسلوبا مغايرا لشاعرٍ عباسي تشرب تلك 
احلضارة اليت طرأت على عصره ، وتلك العلوم اليت ظهرت يف عصره ، فانعكست على 

 .أسلوبه ، فأصبح فنا شعريا خاصا ذا الشاعر 
املالحظات واملؤشرات اليت تتعلق باملقدمة الطللية عند ومما سبق عرضه خنرج ببعض 

 :أيب متام ، وهي كاآليت 
 .التقدمي ألغلب قصائده باملقدمة الطللية  -١

                                                
 . ١٢٩نسيمة الغيث ، ص. التجديد يف وصف الطبيعة بني أيب متام واملتنيب ، د) ١(
 . ٣٩٦هـ ، ص١٤٢٥، شوال ) ١٨(جملة جذور التراث ، السنة الثامنة ، العدد ) ٢(
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تنويعه يف مقدماته الطللية من حيث املعاين املطروقة ، واأللفاظ املسـتخدمة ،   -٢
ـ  . والصور الشعرية ، وبناء املقدمة وحجمها  ه حيث ركز يف بعـض مقدمات

الطللية على رسم صورة الطلل واحلديث عنه وما آل إليه ، ويف بعضها اآلخر 
ركز على صورة املرأة اليت عاشت يف تلك الـديار ، وحسـنها ومجاهلـا ،    

 يركز احلديث على الشيب أو اخلمر ، وذلك بعد احلديث عن الطلـل ، وأحيانا 
و ما يشري إليـه ، مث  لكن الغالب هو بدء املقدمة الطللية باحلديث عن الطلل أ

اخلوض فيما يرتبط به من حال الديار املقفرة ، واملرأة ومجاهلا ، والشـيب ،  
مث الدخول يف وصف الرحلة والراحلـة ، أو االنتقـال   .. واخلمر ، والفرس 

للغرض مباشرة دون أن يعرج على وصف الرحلة والصحراء والراحلة وصفًا 
 .دقيقًا ومفصالً 

املعاين الطللية بصور عدة ، ورمسها رسما يناسب طبيعـة   قدرته على تصوير -٣
املتلقي ، حيث إنّ أبا متام ال يركز على تلك املظاهر الطللية البعيدة عن البيئة 
العباسية ، إمنا خيفف من طابعها البدوي أوالً ، مث يربطها بعصره ، لذا جنـده  

ز على ساكنيه مـن  ال يكثر احلديث عن الطلل نفسه وما آل إليه ، وإمنا يرك
 .النساء احلسان ومجاهلن ، وتعلقه ن 

أن تطويره يف املقدمة الطللية مل يكن إال من حيث التخفيـف مـن بعـض     -٤
عناصرها أو ترك بعضها ، والتركيز على البعض اآلخر ، أو اإلتيان بشـيء  

عدم الوقوف على وصف : جديد يناسب هذا النوع من املقدمة ، وذلك مثل 
ديار والربع بوصف تفصيلي ، وعدم وصف الصحراء والرحلة وصـفًا  آثار ال

، وهـذا  مفصالً ومطوالً ، وإمنا يهتم مبا تثريه يف النفس أكثر من أي شيء آخر 
ما ميليه عليه عصره وذوق مجهوره ، وما ميليه عليه اتصاله مباضيه ومعايشـته  

وب قدميٍ جديـد ،  حلاضره ، فأصبحت األطالل يف مقدماته أطالالً عباسية بث
أظهر من خالهلا متسكه بالقدمي املاضي ، وارتباطه باجلديـد احلاضـر ، أو   

 .اختاذها رمزا ألشياء يريدها 
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 .التجديد حرص أيب متام على  -٥
، فحاول أن يسجل فيهـا مجيـع مواهبـه     املقدمات من هنا أدرك أبو متام أمهية

من ذلك ، وكان له ما أراد من  -دارة وبكلّ ج -وإبداعاته وجتديداته ، وبالفعل متكن 
ارتقاٍء يف مساء الكلمة الشعرية ذات املعاين اإلبداعية ، اليت توحي بعصرٍ جديد له ثوابت 

 .منها ينطلق ، وبالتايل يتألّق ويرتقي 
 
r     r     r 
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 :المقدمة الغزلية ) ٢
شعراء اجلـاهليني  لقد عرفت املقدمة الغزلية منذ العصر اجلاهلي ، فكما جند عند ال

ـًا على األطالل يف مقدمات قصائدهم ، جند املقدمات الغزلية وما حتويه مـن    "وقوف
الوجد واهليام ، وشكوى آالم الفراق ، وقسوة اهلجر ، واحلنني إىل أيـام الوصـال ،   

 .)١("والرخاء يف اللقاء ومجع الشمل 
ـًا   ": وعادةً ما تدور املقدمة الغزلية حول موضوعني ، مها  وصف احلبيبة وصفـ

ـًا ، والتغين جبماهلا اجلسدي أو النفسي من ناحية ، وتصوير عواطـف   حسيا أو معنوي
. )٢("الشاعر ومشاعره هلا ، وما جتيش به من حب وفتنة ووجد ولوعة وهيام وحـنني  

 .وتشمل أحيانا حديثًا عن الرحيل والوداع 
 :أما عن الغزل في مقدمات شعر أبي تمام 

زل أقرب للتقليدي ، ال يعرب فيه عن الغرائز اجلسدية وما أشبه ذلك ، بـل  فهو غ
كان غزالً طاهرا تتضح فيه معاين احلب واأللفة ، والشوق لذلك املخلوق الذي اتصل 

ويف ديوان أيب متام باب منفرد للغزل ، وهو عبارة عن . به ومتكن حبه من قلبه وسكَنه 
ا الثمانية أبيات ، وال تقل أقصرها عن بيتني ، وهـو  مقطوعات غزلية ال تتجاوز أطوهل

ففـي   "غزل رائع من حيث األلفاظ واألوزان واملوسيقى والعاطفة اليت تسيطر عليه ، 
هذه املقطوعات الصغرية تكاد تمحى آثار التكلف والصناعة ، فترق األلفاظ ، وتعذُب 

، عميقة الشـعور ، جذّابـة ،    األوزان أحيانا ، وتتجلى نفس حساسة ، سريعة التأثر
 .)٣("تنبض بألطف املشاعر وأرقّها 

فالغزل املنفرد عند أيب متام جاء يف مقطوعات ، ذلك أنّ القصيدة الطويلة يسـيطر  
ـًا غَرضا املديح والرثاء ، بينما تشيع املقطوعات يف الغزل واهلجاء والعتاب  عليها غالب

                                                
 . ١٧مقدمات سيفيات املتنيب ، أمحد عبد اهللا احملسن ، ص) ١(
 . ١٤٨ط ، ص.ريب ، القاهرة ، ديوسف خليف ، دار غ. دراسات يف الشعر اجلاهلي ، د) ٢(
 . ٤٨٨-٤٨٧م ، ص١٩٨٠،  ١٠تاريخ األدب العريب ، حنا الفاخوري ، املكتبة البولسية ، ط) ٣(
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ال يبلغ روعة ما جيلبه منـه يف تلـك    "ه املفرد واون والزهد واحلكَم ، كما أنّ غزل
 .)١("املقدمات 

وما يعنينا هنا هو تلك املقدمات الغزلية اليت قدم ا أبو متـام لقصـائده ، أمـا    
فلن نقف عليها طويالً ولكن سنوازن بينها وبني املقدمات الغزليـة  املقطوعات الغزلية 

ألن حبثنا عن مقدمات القصائد و؛  سلوبليظهر أن الفرق بينهما من ناحية املعاين واأل
اليت قدم ا أبو متام لغرضه األساسي من نظم القصيدة ، كما جند أبياتـا رائعـة يف   

، ولكنها ضمن مقدمات أخرى ، كالطللية ، ومقدمة وصف الفراق والوداع ،  الغزل
ت القصـيدة  ومن هنا فلن نتطرق هلا ؛ ألا ال تدخل ضمن املقدمات الغزلية اليت افتتح

ا ، هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى ؛ ألنه سيرِد ذكرها ضمن املقدمات األخـرى  
 .اليت وردت فيها 

ومن املالحظ يف مقدماته الغزلية أا يف غرض املدح مجيعا ، كما أن أبا متام 
من خالهلا يعكس مكانة املرأة يف نفسه ، وتلك الصفات اليت حيبذها فيها ؛ لتصل 

ده إىل الذروة من اجلمال واحلُسن ، فهي كالظبية أو املها يف حسنها ، وكالورد عن
يف حمرة خدها ، وكالغزال يف عينيها ، وسمرة تعلو الشفاه ، وأسنان كاللؤلؤ يف 
 بياضها ، ونظرات تأسر من يتطلع إليها ، وهذا طبيعي لشـاعر يعتمـد علـى   

 املـرأة بنظراـا ، وخصـرها ،    موروثه ، فالشاعر يف العصر اجلاهلي يصـف 
ويذكر الوشم ، واألقـراط ، واخللخـال ،   .. وشفاهها ، وأسناا ، وشعرها 

فأبو متام ركز على هذه الصفات ، لكنه أكثر مـن  . ويشبهها بالظبية والغزالة 
كما . الصفات اليت تناسب بيئته ، وابتعد عن الصفات اليت ال تقترب من عصره 

مقدمات قصائده باستفهامٍ أو إشارة ، وهذه األساليب هلا وقعها  يالحظ أنه ابتدأ
 . -كما تقدم  -اإلجيايب 

كما جند أن مقدماته الغزلية هي حديث عن احلبيبة نفسها ، وليس عـن أطـالل   
 .احلبيبة ، كما يكثر فيها ذكر أمساء بعض النساء 

                                                
 . ٢٨٨تاريخ األدب العريب يف العصر العباسي األول ، شوقي ضيف ، ص) ١(
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 وعـات وقد كان غزله يف مقدمات قصائده خيتلف عـن الغـزل يف تلـك املقط   
 :من حيث 

 .وذلك من حيث وضوحها وغرابتها :  األلفاظ

فبعض املقطوعات متيزت خبفة الوزن وسهولته ؛ مما أعطـى املقطوعـات   :  الوزن
 .موسيقى رائعة 

ففي املقطوعات تظهر قوية صادقة تكشف عن قلبٍ قد هوى وشغف مبن :  العاطفة
، لذا جنده يكثر من ذكر الفراق والصـد  تعلّق فؤاده ا ، وذلك نتيجة للتجربة اليت مر ا 

وغريه ، أما تلك املقدمات الغزلية فتظهر فيها العاطفة ، ولكن بشكلٍ رصـنيٍ وأسـلوبٍ   
 .مهذب ، وذلك يف إطار تشبيهه مبن أحبها من النساء ، وحرصا منه على التقليد 

ملقدمات أكثر أما عن أسلوبه من بديعٍ وتوليد للمعاين ، فهو ظاهر يف ا:  األسلوب
من املقطوعات ، وحسبنا شاهد على ما تقدم إيراد مناذج على الغزل املفـرد يف تلـك   

 .املقطوعات ؛ لتتضح الصورة ، مث عرض املقدمات الغزلية يف شعر أيب متام 

وذلك ليظهر لنا الفرق بينها وبني املقـدمات   ومن مناذج تلك املقطوعات الغزلية
 :، قوله الغزلية

  جرِحت بالـدر مـن فيهـا    تفَّاحةٌ
  أشهى إيلَّ من الـدنيا ومـا فيهـا    

  حمراُء يف صـفْرة علَّـت بغاليـة   
  )١(كأنما قُطفَت من خـد مهـديها   

 :وقوله من الطويل
  ذكرك حتى كدت أنسـاك للَّـذي  

  توقّد من نريان ذكْـراك يف قَلْـيب   
كيتى   ببـاهلَو ثَّـلَ النـأْيا ملَم ك  

  كأَنْ مل يمثِّلْ يب صدودك يف القُربِ 
  وهلْ كانَ يل يف القُربِ عندك راحةٌ

  ؟ووصلُك سهم البينِ يف الشرقِ والغربِ  
  بلَى كانَ يل يف الصبرِ عنك معـولٌ 

  ويلَ يف احلُـبةٌ لوال فُضوحدن٢(وم(  
                                                

 . ٣٠٤، ص ٢ديوانه ، ج) ١(
 . ٢٥٠املصدر السابق ، ص) ٢(
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 :وقوله
ـ  ــ ــك األل وننا دــر ــد قَص   ق

  ـــحاظَ خوفًــا أنْ تــذُوبا   
ــا  ــاك لَحظًـ ــا زِدنـ  كُلَّمـ

 
ــا   ــنا وطيبـ ــا حسـ   زِدتنـ

ـــ ــاظُ عينيـ ــت أحلـ   مرِضـ
ــا   ــت القُلوب ضفأمر ــك   ! )١(ـ

 :وقوله
ــالت ــرات مقَلقـــ  زفَـــ

 
  اتــــربها العتدأســــع  

ـ  ــلٌ مــ   ن غَليـــلوعوِيـ
  اتــر ــرمته احلَســ   أضــ

ــب ــب ووجيـــ   ونحيـــ
   التــــبسم ــــوعمود  

ــتياقٍ ــارِيح اشـــ  وتبـــ
 

 ــات ــوم طارِقـــ   وهمـــ
 هامــت ــؤاد مســـ   وفُـــ

 ــات ــه الوجنـــ   جننتـــ
  وفتــــونٌ مــــن فُتــــور

 ظَـــــاتاللح ـــــهثَتأور  
 وحبيــــب صــــد ملَّــــا

 
 ــا الو ــرت فينـ ــاةُكَثُـ   )٢(شـ

 :وقوله
هــد ــك جهـ ــاك دمعـ  أعطـ

 
 هــد ــؤادك وجـ ــكَا فُـ   فَشـ

ــوى  ــمك يف اهلَ جِس ــت   حملْ
   هـــدفه قْـــهطمـــا مل ي  

ــي إذْ رأَى  ــامتا بِـ ــا شـ   يـ
 هــد ــبِ وصـ ــر احلَبيـ   هجـ

ــه  ــمتن فإِنـــ  ال تشـــ
 

 هــد ــؤدب عبـ ــولّى يـ   )٣(مـ

                                                
 . ٢٥٤ديوانه ، ص )١(
 . ٢٥٧ملصدر السابق ، صا) ٢(
 . ٢٦٠نفسه ، ص املصدر )٣(



 

ــ  

 :)١(دمات الغزلية اليت صدر أبو متام ا قصائده ، قوله ميدحومن املق
  أَحِســن بِأَيــامِ العقيــقِ وأَطْيِــبِ

ــبِ  ــن املُعجِ ــيشِ يف أَظْلَلهِ والع  
 ــه ــتظلِّ بظللِّ املُس هِنــيف  ومص

 
  )٢(سرب املَها وربـيعهن الصـيبِ   

باحلديث عن النساء والتغزل ن ، حيـث أراد أن  لقد بدأ أبو متام مقدمته الغزلية 
يرسم لنا صورةً حيةً تكون ماثلة أمام ناظرنا هلؤالء النسوة احلسان ، فتحدث عن أيـام  

، وأصله الوادي ، مث أردف أبو متام باحلـديث عـن وقـت     -وهو موضع  -العقيق 
 :املصيف واستظالل سرب املها بظله ، والربيع املمطر ، حيث يقول 

 صلٌ كَبرد العصبِ نِيطَ إىل ضحىأَ
 

  عبِقٍ بِريحـان الريـاضِ مطَيـبِ    
 دــر بِخ ــرِفات املُش ــن   وظاللهِ

  )٣(بِيضٍ كَواعب غامضات اَألكْعبِ 
  وأَغَن من دعـجِ الظِّبـاِء مربـبٍ   

  )٤(بدلْن منه أَغَـن غَيـر مربـبِ    
لقد مزج أبو متام بني عناصر هذه املقدمة وبعض عناصر الطبيعة ، ودخل منها إىل 
وصف الظباء اإلنسيات ، وتلك الليلة ، ومجال احلبيبة اليت إن غطت وجهها خرق نوره 
احلجاب ، وإن بدت هذه الظبية اإلنسية خلْتها غزاالً ؛ حلسن جيدها وعنقها ، فهـي  

ا مل تنسب ، ذلك أن العرب إذا رأوا شيئًا أعجبهم يف احلُسن إنسية إن نسبت ، جنية م
 :نسبوه من اجلن ، ويف هذا يقول أبو متام 

  خلْت الظِّبـاَء ولَـدنها  أنت وإذَا 
  )٥(ربعيةً واسترضعت يف الربـربِ  

ــابها  سأَن ــلَت صةٌ إِنْ حــي   إِنِس
  لَـم تنسـبِ  جِنيةُ اَألبـوينِ مـا    

 

                                                
 . ٥٩، ص ديوانه) ١(
 .الكثري : الصيب ) ٢(
 .مسينات : أي : مجع خريدة ، وهي املرأة املنعمة ، وغامضات األكعب : اخلرد ) ٣(
 .املروض : األسود العني الواسعها ، املريب : األدعج ) ٤(
 .القطيع من بقر الوحش : ، الربرب اليت كانت يف أول النتاج : الربعية ) ٥(



 

ــ  

من أرباب الغزل الذي يهتم جبمال املرأة وعفّتها  -كما أسلفنا  -فأبو متام 
وطهارة روحها ، حيث ال يلقي اهتماما للغرائز اجلسدية كما يف الغزل الصريح ، 
أو ما يلمح يف بعض أبياته يف الغزل املفرد ، وإمنا يتحدث يف مضامني مقدماتـه  

أة العربية ، ومشيتها ، وخصرها ، وما تتحلى به من مجـالٍ  الغزلية عن مجال املر
وبياضٍ ، وسمرة تعلو الشفاه ، وخدود وردية ، وما تتجمل به من حلي ؛ مـن  

 ..أقراط وخلخال وأساور وخوامت 
ومن هنا جيدر بنا أن جنعلها من املقدمات الغزلية اليت تشكل أمنوذجا للمقـدمات  

ليت جتعل املرأة حمورها ، متخذة من مجاهلا وعفّتها موضـوعا  الغزلية العربية األصيلة ، ا
غزليا ، وهذا الفعل من أيب متام يؤكد ما أثبتناه من انطالق هذا الشاعر مـن املاضـي   

، باحلاضر املتجدد ، كلّ ذلك ليجعل من مقدماته جماالً يتسع إلبداعاته وجتديداته واتصاله 
ث ، حىت ال يسجل لـه أي خـروج علـى    كما يعكس فعله هذا متسكه بأصول الترا

 .القواعد واألصول الثابتة لتراثه العريب 
 :)١(ومن مقدماته الغزلية أيضا ، قوله

 ودــد الف وخــو س أي ــت أَيأَر  
   ودرى فَـزاللَّـو نيا بلَن تن٢(ع( !  

ــت ــايل أَلَّفَ ــة اللَّي ــراب غَافل أَت 
 

  )٣(وعقُـود  عقَد اهلَوى يف يـارقٍ  
  بيضاُء يصرعها الصبا عبثَ الصـبا 

    لُـوداُألم انـةـوط البالً بِخ٤(أُص(  
، مقدمته باستفهام يناسب دهشته وتعجبه من ذلك املنظر اجلميل لألحبة بدأ أبو متام 

بو متـام ، فهـي   وهذه املقدمة الغزلية حوت بني جنباا صفات املرأة اليت يتطلع إليها أ
موضع اهلوى والعشق ، وهي غافلة عن الليايل وأحداثها ، فكانت قد مجعـت قالئـد   

. ائها ؛ ألن من نظر إليها هواها وصبا إليها ، وهي بيضاء وحشية يف حسـنها  اهلوى يف 
                                                

 . ٢٠٦، ص ١ديوانه ، ج) ١(
 .مكان : منقطع الرمل ، وزرود : اللوى ) ٢(
 .نوع من احللي لليد : اليارق ) ٣(
 .األملس الناعم : الغصن ، األملود : اخلوط ) ٤(



 

ــ  

ويؤكد أبو متام أن مثل هذه احلسناء يقف احلازم عندها وقد فقد حزمه ، واجلبار قـد  
 :اشتملت عليه من حسنٍ تأسر القلوب به ، حيث يقول عناده ؛ وذلك لما فقد هيبته و

 تـدإذَا اغْت مي القُلُوبرةٌ تشيحو  
  ، فما تصطَاد غَيـر الصـيد   وسىن 

  الَ حزم عنـد مجـرب فيهـا وال   
  ــد ــدها بعني ــوم عن ــار قَ بج  

ــو   هعم مهــن ــعٍ م بــايل بِر مد 
 

  ــود ــةُ املَجلُ زميعــى و إالَّ اَألس  
ينتقل بعد ذلك للحديث عن الطلل وما ال يستطيعه حياله سوى الصرب على ما آل 

، )١(إليه ، وما آل إليه ربعه ، ولكن لن يبكي هذا الطلل ، كمسعود بن عمـرو األزدي 
من قبل ، فقـد  الذي كان يندب األطالل ويبكيها ، ورمبا كان ذلك ألن دمعه قد نفذ 

رحل األحبة وبكى عليهم مدة ؛ ألن مجرة لوعة الفراق إمنا يزيدها الدمع وقودا بدل أن 
 :خيمدها ويهديها ، وذلك يف قوله 

  ـقَى أَطْالَلَهـمس ودعسإنْ كانَ م  
 عودمس نم تؤون، فَلَسلَ الشبس  

  مهـدعالً بـوكاي حوا فكانَ بنظَع 
 

 ثُم    لَبيـد كْـمح وذَاك ـتويارع  
  أَجـدر بِجمــرة لوعــه إطفاؤهــا 

    قُـودطُـولَ و دادعِ إنْ تـزمبالد  
 :ولتتأمل إبداع أيب متام يف إحدى مقدماته الغزلية ، حيث يقول

   ـرشب هـذرِي مـا هأَقْص هذيا ه  
   ـرابِهـا اُألخرأَت نم د٢(وال اخلَرائ(  

رلَهاخ ضِ ليسوكالر ةرضيف خ نج  
 ــرههــا زقعلــى أَعن إالَّ احلُلــي  

ررهــا دلوح ــن فَّهــا مح ةرــد  بِ
 

  ررالـد يعمفيها د يى غَرامض٣(أَر(  
 

                                                
يس األزد وربيعة مسعود بن عمرو العتكي ، زعيم من بين عتيك ، من األزد ، من اليمانيني ، كان رئ )١(

 .يف البصرة 
 . ٢١٩، ص )٧(األعالم ، للزركلي ، جملد : ينظر      

 .املتساويات يف العمر : مجع خريدة ، وهي العذراء ، واألتراب : اخلرائد ) ٢(
 . ٣٢٨، ص ١ديوانه ، ج) ٣(



 

ــ  

 لقد بدأ أبو متام مقدمته باإلشارة إىل ترك اللوم عنه حملبته لتلك املرأة ، مث إن بدايـة  
املقدمة بالنداء ، مث اإلشارة ملن تلومه أعطى املقدمة براعة يف حسن االسـتهالل ـذا   
البيت الذي يثري شوق السامع إلكمال ما بعده ، وملتابعة وصفه لتلك احلسناء ، ولـو  
ترك النداء واإلشارة الختلف وقعها على السمع والقلب ، ولكن حسن اختيار اللفـظ  

ن له احلسن يف بداية مطلع املقدمة ، وقد أحسن أبو اسب ، لكواملعىن مع األسلوب املنا
متام ذا متام اإلحسان ، وبرع يف صياغتها على أكمل وجه ، بل ختم مقدمته ببيـتني  

 :رائعني يعكسان قيمة الطلل عنده ، وهو قوله 
  حييت من طَلَلٍ مل تبـقِ يل طَلـالً  

 ــذِّكَر ــيحه ال ــه أس ترش   إالَّ وفي
 قَالُوا أَتبكي على رسمٍ فقُلت هلـم 

 
   اَألثَـر قَهـوى شده نيالع هفات نم  

ونلحظ تركيزه على مالمح املرأة العربية ، واليت يفضلها الشـاعر العـريب   
األصيل منذ العصر اجلاهلي ، وكثريا ما يركز أبو متام على بياض املرأة ، وحمرة 

ا ، ومنظره الذي بدأ كاللؤلؤ املرصوص ، ومن ذلك قوله خدها ، وبياض أسنا
 :يف مطلع مقدمة

 ــريض ــا إغـ ــاك إِنهـ  وثنايـ
 

  ــيض مو قــر وب ــوم آللٍ ت١(و(  
ــاحٍ ــور يف بِطـ ــاحٍ منـ   وأقَـ

   أَريـض ضوـباحِ ريف الص هز٢(ه(  
 ـويف الن كينيى بعوإرتكاض الكَر  

ـ     )٣(ا لعـيين غُمـوض  مِ فُنونا وم
فأقسم هنا بثناياها ، حيث شبه بياض ثناياها ببياض اإلغريض ، وهـذه املقدمـة   

 .الغزلية لغرض املدح 
 :ومن مقدماته الغزلية أيضا ، قوله يف املدح

                                                
 .الربد : قسم ، واإلغريض : وثناياك ) ١(
 .الزكي : األريض ) ٢(
 . ٣٨١، ص ١ديوانه ، ج) ٣(
 



 

ــ  

  ى واملـآبِضـوال الشقَا لواةُ النهم 
 

 ضماح يل منك اإلعراض ضح١(وإنْ م(  
  ها يف هامة قد تنكَّـرت رعت طَرفَ

     ـارِض ـا وهـو ب   وصوح منـها نبته
  فَصدت وعاضـته أَسـى وصـبابةً   

  ضلَّ عـائها وإنْ جمن ض٢(وما عائ(  
يشري أبو متام يف مقدمته إىل تلك املها ونظراا ، وكيف رددا علـى هامشـه ،   

فصدت ألجله ، وليس هناك ما يعوض عنـها ،   فرأت ذلك الشيب الذي عال مفرقيه ،
فثغرها وعوارضها كأا مصقولة ، فهي كالسيف اليمـاين الـذي أُحكـم صـقله ،     

 :فمشاعره جتاهها ال ميكن إخفاؤها ؛ ألن دموعه تفضحه ، وذلك يف قوله 
 دـهشمماين لالي فيلَ السقا صفم  

 وارضالع باألمسِ تلْك لتق٣(كما ص(  
 وال كَشف اللَّيلَ النهار وقَـد بـدا  

 
 ضوامونُ الغؤالش لْكت فَتكما كُش  

  وال عملَت خرقَاُء أوهت شـعيبها 
 ضالفَوائ وعمالد لْكت لتمكما ع  

 :ويف مقدمة أخرى يقول
   ـاهنم ـدبكْر بـن عين بى بإحد  

  الفـرد فـاَألمواه   بين الكَثيـبِ  
  ألقي النصيف فأنت خاذلـةُ املهـا  

ــيِ  الالَّه ــو ــايل ولَه ــةُ الْخ نِيأُم  
 ريا تجـاذب خصـرها أردافُهـا   

 
   كَاهنا علـى اسـتهتكْهن يبط٤(وت(  

عنه ، إن سائالً قد جيوز أن يسأله  ": لقد علق اخلطيب على مطلع القصيدة بقوله 
  ، حيـث وجـه  )٥("ني ضعإحدى نساء بين زيد مناة ساكنة بني هذين املو: كأنه قال 

                                                
مجع عرض ، وهو : مجع مأبض ، وهو باطن املرفق والركبة ، واألعراض : األطراف ، واملأبض : الشوى ) ١(

أنت : مهاة النقا ، أي : من أخلص النصح ، يقول : كل موضع يف جسد اإلنسان يعرق منه ، واملاحض 
 .هي لوال دقة األطراف 

 . ٣٨٤، ص ١ديوانه ، ج) ٢(
 .الوجه والعنق والفم صفحات : العوارض ) ٣(
 . ١٧٤، ص ٢ديوانه ، ج) ٤(
 . ١٧٦، ص ٢املصدر السابق ، ج) ٥(



 

ــ  

أبو متام اخلطاب للمرأة بأن تلقي مخارها ، فهي دقيقة اخلصـر ، حسـنة اخلَــلق ،    
بيضاء ، واحلُسن كامل بني وجنتيها ، وكذلك بقية النساء ، فال نظري هلـن إال   وهـي

 .ما ورد يف كتاب اهللا 
 د عرض املقدمات الغزلية خنرج ببعض املالحظات واملؤشـرات الـيت تتصـل   وبع

 :ا ، وهي 
قد عمد  -واليت كانت يف غرض املدح  -أن مقدمات قصائد أيب متام الغزلية  /١

فيها إىل احلديث عن املرأة وما يتصل ا ، وتلك األيام اليت قضـاها معهـا ،   
يث املعاين واأللفاظ ، معتمدا علـى  فجاء غزالً رصينا قويا من ح.. ومجاهلا 

إبراز ما يف املرأة من صفات جيلها الشاعر العريب األصيل ، وإن كـان غزلـه   
الذي جاء يف ثنايا مقدماته الطللية أو مقدمات وصف الفراق والوداع أقـوى  
وأمجل من حيث ما يصوره وينقله من عاطفة ، ومعان ، واختيارٍ أللفاظ هلـا  

يف املتلقي ، حيث عمد إىل اختيار ألفاظه يف هذا النـوع مـن    تأثريها القوي
املقدمات الغزلية من املعجم اللغوي القدمي ؛ لما له من أثرٍ عميق وداللة قويـة  

تلتقي نظـرة   "على املعىن ، وهو يف هذا يتفق مع الشعراء املتقدمني ، حيث 
لتناسـق  هـو التناسـب وا  : الشعراء اىل اجلمال اجلسدي عند معىن واحد 

السليمة اليت مل يفسدها التـرف ، ومل تطـغَ    ةوهذا ذوق الفطر. واالنسجام 
 .)١("عليها بدع احلضارة 

فهو يتميز  "أما عن غزله املفرد فكان أسلوبه فيه خيتلف متاما عن بقية شعره ،  /٢
بالسهولة املتناهية اليت تقربه من لغة التخاطب اليومية ، وتبعده متاما عما عرف 
عن أيب متام من تفننٍ يف عرض الصور ، وتوليد املعاين ، والزخرفة اللفظيـة ،  
ولعل ذلك يعود إىل رغبته يف إفهام من يوجه إليهم شعره ، وهو دليل علـى  

                                                
ـ ١٣٨١لبنـان ،   -أمحد حممد احلويف ، دار القلم ، بريوت . الغزل يف العصر اجلاهلي ، د )١(  - هـ

 . ٣٣م ، ص١٩٦١



 

ــ  

أم مل يكونوا من أصحاب الثقافة واملعرفة ، فموقفه منهم على شـيء مـن   
العاطفة فيه تكـاد   كما أن. )١("القرب من موقف بشار من ربابة ودجاجتها 

 .تقترب من الصدق أكثر من عاطفته يف مقدماته الغزلية 
يظهر يف مقدماته قدرته على التنويع يف أساليب مقدماته مع دوراا حول نفس  /٣

احملور ونفس املعاين اليت يتطرق هلا يف مقدماته الغزلية ، يف حني جيمعها نظـرة  
االً للتغزل ا ، حيـث احنصـرت   واحدة جتاه املرأة وما يستحق أن يكون جم

 .كما هي عند الشعراء املتقدمني معانيه الغزلية حول املرأة 
تعكس مقدمات أيب متام الغزلية شخصه كشاعرٍ عظيمٍ حكيمٍ رزيـن ، أدرك   /٤

قيمة املرأة العربية ودورها يف الشعر ، فنظم مقدماته الغزلية حوهلا بكلّ التزامٍ 
ة املرأة العربية كما يفضلها ، أو يفضلها غريه ، وأدب ، فأبدع يف رسم صور

لذا جعل هذه الصورة يف مقدماته يقدم ا ألغراض امللوك املدح أو الرثـاء ،  
وذلك بعكس ما نرى يف باب الغزل املنفرد من صـورة معاكسـة لمـا يف    
مقدماته الغزلية ، ولعلّ أبا متام أراد إثبات نفسه يف كال النوعني من الغـزل ،  

 .إلضافة إىل الغزل املذكر با
اتصال أيب متام حباضره وارتباطه مباضيه ، يثبت ذلك معاين مقدماته الغزلية وألفاظها ،  /٥

واليت استقاها من املعجم الشعري القدمي ألبرز شعرائنا املتقدمني له ، وإن كـان لـه   
منزلـة   يفشيء غري ذلك ، إال أنه استطاع أن جيعل من نفسه تقليديا جتديـديا  

 .وسطى بني القدمي واجلديد 
وهناك بعض املقدمات اليت يبتعد فيها أبو متام عن الغـزل ، ويشـري إىل أن   
عزميته متنعه من النساء والقرب منهن واملكث جبانبهن ، حىت ال يثنيه عن طلـب  

 :اد والعال ، وهي 

                                                
 . ٥٩ط ، ص.نورة الشمالن ، مكتبة مصر ، د أيب متام الشاعر الفنان ،رسالة عن  )١(
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 :مقدمات الشجاعة والفروسية ) ٣
ت نتيجة الفراغ يف حياة اإلنسان العريب قـدميا ،  يرى البعض أنّ هذه املقدمة نشأ

سية والبحث واجلد مـن  ويرى البعض اآلخر أا شديدة االرتباط حبياته اليت تلزم الفرو
أجل العيش ، ولعل السبب األرجح هو حياة املعارك واحلروب اليت تستلزم الشـجاعة  

 .والفروسية 
وهج يف مقدمات قصـائده قطـع   تت "وقد ظهرت الفروسية يف شعر أيب متام ، إذ 

كثرية تصور طموحه واعتداده بنفسه اعتدادا ال حد له ، حيث تشكل الفروسية منـذ  
العصر اجلاهلي مع املرأة واخلمر ثالوثًا تنحصر حياة اإلنسان العريب حولـه ، اعتـداد   

ـ  ن النفوس الكبرية اليت تسعى إىل الكمال ، واجدة لذاا يف هذا السعي مهما كلفها م
جهد مضنٍ ، ومهما لقيت من خطوب ، وهو يعرض ذلك يف ثنايا حديثـه إىل مـن   
شغفن قلبه ، مصورا بعد مهته وجلَده ، وقوة احتماله للمحن ، حىت لكأنه يبذل كـل  

 .)١("من اكتساب اد  -وحياول  -سابق والحق فيما حاول 
يتجلى فيـه موقفـان    حوار بني الزوجني ، وهو حوار ": ومضمون هذه املقدمة 

موقف البطل املستهني باحلياة ، املندفع حنو التهلكة ، الواثق بنفسه ، املعتد : متناقضان 
بشخصيته ، الذي ال يعرف اخلوف وال التردد ، بل يعرف احلزم والعزم ، أو موقـف  
    ـرىجتها ، يبـذل مالـه قالفارس اجلواد ، املهني للمال ، املعرض عن زينة الدنيا و

؛ ، والبطَالن كالمها حريصان على الذكر اجلميل يف حيلة ال تدوم ألضيافه بنفسٍ راضية 
إذ استقر يف أعماقها أن املصري حمتوم ، وأن املوت اية كل حي ، وموقـف السـيدة   
املشفقة على زوجها ، املتشبثة به ، احلريصة على حياته ، حتنو عليـه ، وتـرق لـه ،    

ودائما يصم أذنيه عن مسـاع مقالتـها ، واالسـتجابة    ... ئل وتتوسل إليه بكل الوسا
 .)٢("لرجائها ، وخيلفها وحيدة يف بيتها ، وخيرج إما املغنم ، وإما املوت الزؤام 

                                                
 . ٢٨٩-٢٨٨تاريخ األدب العريب يف العصر العباسي األول ، شوقي ضيف ، ص) ١(
 . ١٥٨حسني عطوان ، ص. مقدمة القصيدة العربية يف الشعر اجلاهلي ، د) ٢(
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 :ومن مقدمات الشجاعة والفروسية ، قوله ميدح
  أىب فَال شـنبا يهـوى وال فَلَجـا   

  )١(والَ احوِرارا يراعيه والَ دعجـا  
   ـهزميتع ـهعن ـتجفَر كَفِّي فقد 

 
ـا   جفَرفان قوذاك الشو الولُوع ٢(ذَاك(  

فهو يشري إىل ضرورة االبتعاد عن التشبيب والتغزل ، وأن تكف عاذلته من لومها 
 .له ؛ ألنّ الذي أهلاه هو عزميته اليت أذهبت ما به من غرام وعشق 

 :روسية ، قولهومن مقدمات الشجاعة والف
 كُفِّي وغَاك ، فـإنين لـك قَـايل   

 
  لَيست هـوادي عـزميت بِتـوايل    

  أَنا ذُو عرفْت فإنْ عرتـك جهالـةٌ  
ــذَّالِ   ــةَ الع ــيم قيام ــا املُق   فأَن

  ـةملها على ابـن متمالم طَفَتع  
  )٣(كالسيف جأَبِ الصبرِ شـخت اآللِ  

فهنا تظهر فروسية أيب متام وحبثه عن اد ، وحرصه على احلزم والعزم ، وعـدم  
 .البعد عن ذلك ، واحلذر من أن يثنيه شيء ، خاصةً النساء 

ومقدمات الشجاعة والفروسية ظهرت منذ العصر اجلاهلي ، ومضموا واحـد ،  
لصـعاليك ؛ ألن  وقد ظهرت هذه املقدمة بوضوح عند الشعراء ا "وغايتها واضحة ، 

ـًا مـا   حيام تدور يف أساسها على غارات السلب والنهب من أجل الكسب ، وغالب
يظهر الصعلوك فروسيته يف مقدمات قصائده من خالل حواره مع زوجتـه ، وذلـك   

 .)٤("عكس الشاعر القبلي الذي كان جيريه عادة مع حمبوبته 

                                                
: اسوداد الطرف واستدارته وابيضاض بياضـه ، والـدعج   : تباعد ما بني األسنان ، واالحورار : الفلج ) ١(

 .سواد الطرف مع سعته 
 . ١٧٨، ص ١ديوانه ، ج) ٢(
 . ٣٧، ص ٢، ج املصدر السابق) ٣(
أناهيد عبد احلميد مجال . املقدمة الطللية يف القصيدة اجلاهلبة ومساا اخلاصة عند شعراء املعلقات السبع ، أ )٤(

 . ١٨هـ ، ص١٤٢٥حريري ، شركة كنوز املعرفة ، 
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ه من الشعراء املتقدمني ، من حيث وأبو متام يف هذه املقدمات جنده حيذو حذو أسالف
شكل املقدمة ومضموا ، الذي يتحور يف حوار بني شخصني حول موقفني متناقضـني ،  
ينتهي احلوار بعزم الرجل على خمالفة كالم زوجه وتركها وحيدة ، وإصراره على موقفـه  

 .الذي اختذه ليصل إىل رغبته ، فيكون مصريه إما املغنم أو املوت 
رائعة الفكرة ، سامية اهلدف والغاية ، تعكس لنا  -كما يتضح  -مات وهذه املقد

الدفاع عن اهلدف والغاية مهما يواجهها : مبادئ جيب االلتزام والتقيد ا ، ومن أمهها 
ال تقف  "من معوقات ما دمنا قد سلكنا طريق اخلري والرفعة ؛ إذ إنّ الفروسية اجلاهلية 

ة فحسب ، وإمنا تتجاوز هذا اجلانـب احلسـي إىل   عند الشجاعة والبطولة واملخاطر
جانبٍ آخر معنوي تنطوي حتته كلّ القيم اخلُلقية الرفيعة اليت تشكل جمموعة املثل العليا 

ـًا )١("اليت كان العرب يعتزون ا يف هذا العصر   .، وأبو متام سار على ذلك متام
 :الشجاعة ، قوله ميدحوتقترب من مقدمة الفروسية أيب متام اليت ومن مقدمات 

   هبـواحوص ـفوسي يادـوع هن  
  ـهبلَ طَالؤك السرا أَدمدا فَقمزفَع  

 ـهفْسن مصِ احلَزلختسي إذا املرُء لَم  
  ــه وغَارِب ــات ــه للحادثَ تورفذ  

 أَعاذلَيت ما أَخشن اللَّيـلَ مركَبـا  
 

 نم نـه وأَخشباكر اتميف املُل ٢(ه(  
يبدأ احلديث الغزيل وينصرف عنه يف بيت املطلع ، وهو ما غمض  "يف هذه املقدمة 

على النقاد فهمه ؛ لعدم وضوح الرابط املنطقي بني شطريه على حنـو مـا روي عـن    
فهم مـا  وملاذا ال ت: ملاذا ال تقول ما يفهم ؟ فأجابه : موقف أيب العميثل منه حني سأله 

 .)٣("! يقال ؟
وجند أبا متام يف مقدمته يفضل العزم واحلزم على غريه من األمور ، ويطلـب مـن   

                                                
 . ١٦١يوسف خليف ، ص. دراسات يف الشعر اجلاهلي ، د) ١(
 . ١١٩، ص ١ديوانه ، ج) ٢(
 . ٨٥عبد اهللا التطاوي ، ص. القصيدة العباسية قضايا واجتاهات ، د) ٣(
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، حىت حيقق ما يريد من رغبات  ن تتركه وأهله إىل الزمان يصارعهاملرأة أو من زوجه أ
 وهذا األسـلوب مـن   . وأماين ، فاإلقدام والعزم يتبعها النجاح واحلصول على املراد 

ام دائما ما يورده يف مقدماته بأنواعها املختلفة ، حيث جيعل من عزمـه وحزمـه   أيب مت
والبحث عن اد جماالً لالنتقال من املقدمة إىل املضمون والوصول للممدوح ، وهـذه  

 .املقدمة ليست ضمن املقدمات الغزلية ، وإن بدأ أولُ بيت كذلك 
والفروسية يوجه احلديث إىل املرأة من هنا نلحظ أنّ أبا متام يف مقدمات الشجاعة  

اليت تلومه بترك اللوم والنحيب ؛ ألنه مشغول بأمرٍ أهم وأعظم من هذا كله ، ولن يثنيه 
 :حنيب أو بكاء ، ومن ذلك قوله

 اتربي عذي  عينك خـاعمز ـنع 
 أَقلِّي قَد أضـاق بكـاك ذَرعـي   
اقــر ــم افْت ــبِ ك ــةَ النحي  أَآلف

. 

 نـاعِ   وصـن القم لْـتونِي ما أَز 
ــي ــة ذراع ــاقَت بنازِل ــا ض  وم

 ! )١(أَظَلَّ فكانَ داعيـةَ اجتمـاعِ  
. 

 :ومن مقدمات الفروسية أيضا ، مقدمته اليت يقول يف مطلعها

 متى كانَ سـمعي خلْسـةً للَّـوائمِ   
  إذَا املَرُء أبقى بـني رأْييـه ثُلْمـةً   

 لعل تغص ائميوكيفزع الَت؟ )٢(اذ! 
ــازمِ حب سفَلــي ــف   )٣(تســد بتعنِي

 :وقوله

ــا  ــريها وحميمه شع الم ــه تالم 
 لَم تدرِ كَم من ليلَة قـد خاضـها  

. 

 منها خالئق قَـد أَبـن ذََميمهـا    
 )٤(لَيالََء وهـي تنامهـا وتنِيمهـا   

. 
 :فيهاوقوله يف مقدمة جاء 

                                                
 . ٤٠٥، ص ١ديوانه ، ج) ١(
 .االسم من االختالس ، وهو سلب الشيء بسرعة : اخللسة ) ٢(
 . ١٠٨، ص ٢املصدر السابق ، ج) ٣(
 . ١٣٨، ص ٢ديوانه ، ج) ٤(
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ــآقي  ــافحةَ امل س ــك نــين م  ذَري
  وطَالَـت ـتضرع ويويفي نخوت 

. 

 ومن سـرعان عبرتـك املُـراقِ    
 )١(فبعد الغاي مـن حـظِّ العتـاقِ   

. 
وهناك مقدمة حوت احلديث عن الفراق والوداع ، ولكنها تشتمل كـثريا علـى   

 :فروسية الرجل وشجاعته ، وهي قوله

رسى غَدون فخو معالد تجريتس ت 
  ـهأَن ،تـوالْم ةرغَم نقَذَها مأَنو 

. 

    قـدرها كُـلُّ مـدنا عقَتاد ادوع 
  ـدمعت ودـداقٍ ال صرف ودد٢(ص( 

. 
 عدا    "وهذه املقدمة تلوحةً هادئةً وواضحة ، نستطيع استجالء عناصـرها واحـد

أبو متام يف جلسة حماسبة دقيقة ، فيعكس لنا فيها حسابات املرأة قبل واحدا ، يصورها 
سفر الزوج ، وموقف الزوج بني إغراء اإلقامة وإغراء االغتراب ، ولكنه يتلفت أخـريا  

، الركود والقتال ، ويستقبل رياح االغتراب اددة ، فقد خربها بنفسه ماضـيا  من غواية 
ئنان ، ولن يكون مستقبله معها أقل من ماضيه ، ولـن  ولذته منها لذائذ الغىن واالطم

ـًا من الشمس املتجددة يف شروقها وغروا   .)٣(".. يكون أقل شأن
ومضمون هذه املقدمة حديثٌ عن تلك احلسناء وحاهلا إزاء البني ، فقد أخـذت  
تستشفي بالدمع ، وتنفّس عن نفسها خوف الفراق الذي سيحدث ، ولكن ما يهـون  

أنه فارقها من أجل الفراق الذي هو فوق أمره وأمرها ، وليس تعمدا منه ، مث عليها هو 
 :يكمل أبو متام حديثه عن الفراق وأثره ، فيقول 

 فأَجرى لَها اإلشفَاق دمعـا مـوردا  
 هي البدر يغنيهـا تـودد وجههـا   
 ولكنين لَم أَحـو وفْـرا مجمعـا   

. 

 يجرِي فَوق خـد مـورد   من الدم 
 تـودد  لِّ من القَت وإِنْ لَـم إىل كُ

دــد بلٍ مــم إالَّ بش ــه ــزت ب  فَفُ
. 

                                                
 . ٤٤٩، ص ١، ج ديوانه) ١(
 . ٢٤٥، ص ١، ج املصدر السابق) ٢(
،  ٢أسعد أمحد علي ، القسم األول ، دار الكتاب اللبنـاين ، ط . اإلنسان والتاريخ يف شعر أيب متام ، د) ٣(

 . ٦٩م ، ص١٩٧٢ - هـ١٣٩٢
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فيصور أبو متام حلظة الوداع وقد جرى دمعها على خدها املتورد ، فهي بدر ينعكس حبها يف 
هو مفارق لألهل والولد ، ومل يتلذذ بالنوم إال قلبِ من يراها ، مث ينتقل أبو متام للحديث عن نفسه ، ف

عندما ينام نوما ال يسكن فيه وال يرتاح ؛ ألنه نوم مشرد ، مث لعله خيفف عن نفسه ويسكن حزنه 
ذه احلكمة اليت أطلقها يف ختام مقدمته ، حيث إن طول مكوث املرء يف مكان واحد ال يرجى من 

 :الشمس ورائه جمد وال خري ، وحسبنا فعل 
 ـقلخم يِء يف الْحقَامِ الْمروطُل م 
 فإني رأيت الشمس زيدت محبـةً 

. 

 دــد ــاغْترب تتج ــه ، ف ييباجتدل 
دمبِسر عليهم تساس أَن ليإىل الن 

. 
 
r     r     r 
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 :مقدمة وصف الفراق والوداع ) ٤
ية ، واليت احتواها ديوان أيب متام ، وتأيت يف هذا النوع الثالث من املقدمات التقليد

الدرجة الثانية بعد املقدمة الطللية من حيث كثرة ورودها يف شعره واستهالل القصائد 
ا ، ذلك أن بعض مقدمات القصائد قد افتتحها أبو متام بوصف الفراق ومظاهر وداع 

هلم ، وهذا مـا يسـمى   األحبة ، وقد يصف فيها ارحتاهلم وما يعقبه من فراقٍ وشوقٍ 
 بوصف الظعن ، ولكن يف صورة هي أقرب ما تكون لذلك العصر الذي عـاش فيـه  
أبو متام ، وبكل ما أحاط به من عوامل تطور ورقي وثورة على القدمي ، جعلت مـن  

أن ميحور القدمي ، ويسبغ  -املاهر احلاذق يف صناعته ، العامل بأسرار فنه  -هذا الشاعر 
 .ر اجلديدة املنعكسة من عصره عليه بعض املظاه

وقد أطلقنا على هذا النوع من املقدمات هذا املسمى ؛ نظرا ملضـموا ، حيـث   
 .حوت وصف الفراق والوداع وارحتال األحبة 

وبالتأمل يف مقدمات وصف الفراق والوداع اليت احتوا قصائد أيب متـام نلحـظ   
 :بعض اجلوانب املهمة اليت تتصل ا ، وهي 

يغلب على هذه املقدمات البدء باللوم من قبل العاذل له ، وعدم أحقية اللـوم ؛   -
 .ألن األجدر به أن يساعده ال أن يلومه 

التنويع يف املعاين املطروقة يف هذه املقدمات ، فقد يبدأ مقدمته بوصف حاله وما  -
  ها آل إليه ، أو بوصف حال تلك املرأة وما آلت إليه بعد فراقه ، وقـد يبـدؤ

بوصف تلك األيام احلسان اليت خلت ومن ا ، أو وصف لديار األحبة بعـد  
رحيلهم ، أو وصف ملا حيسه املفارق من األمل ، يعقبه تصوير لذلك الفراق ، أو 
يبدؤها بوصف منظر الوداع وتلك الدموع السوافح على اخلدود ، ومنظر املرأة 

 .احلسناء وهي تشري ببناا املخضب لوداعه 
 هذا النوع من املقدمات قد حوى شيئًا كثريا من أبيات احلكمة الرائعة ،نلحظ أن  -

 ، وتـوهج الـذكاء  ، تنبثق احلكمة أساسا مـن التأمـل املتـروي     "حيث 



 

ــ  

وأبو متام عرف بتأمله الدقيق ، وتفتيقه للمعاين والغوص . )١(".. وسالمة الفطرة 
 :يف مدلوالا ، ومن ذلك قوله

 ظَـاهرا  ديق بِمن يعـريك يس الصلَ
 

  )٢(عن بـاطنٍ متهجــمِ   متبسما 
 :وقوله

 ما عـوض الصـبر امـرؤ إِالّ رأَى   
 

  )٣(ما فَاته دونَ الّذي قَـد عوضـا   
 :وقوله

 ــه فَإِن ــه لَيــد ع ــرزق الَ تكْم   ال
  )٤(يأْتي ولَم تبعـثْ إِلَيـه رسـوال    

يأت أليب متام أسباب الشاعرية ، مـن ذكائـه ،    "وهذا يرجع إىل أنه قد 
 وفطنته ، وثقافته ، وشدة حمفوظه ، ورحالته ، واتصـاله بزعمـاء القـوم يف   
 عصره ؛ مما أتاح له إرهاف حسه ، وصفاء قرحيته ، ومنـاء خيالـه ، وبالتـايل   

قادرا على صياغة جتاربـه  فقد اكتسب كثريا من التجارب واملواقف اليت جعلته 
بثها يف ثنايا شعره ، سواء يف قصائد املـديح أو اهلجـاء أو   ) حكَم(على شكل 

 .الغزل أو الرثاء 

جبودة السبك وإصابة املعىن ؛ مما جعلها تتردد يف فـم  ) حكَمه(وقد متيزت معظم 
متام واملتـنيب  أبو : الزمان تتناقلها األجيال ، وتترمن بذكرها األلسن ، حىت شاع قولنا 

 .)٥("حكيمان ، وإمنا الشاعر البحتري 

                                                
 . ٨٥أبو متام وقضية التجديد يف الشعر ، عبده بدوي ، ص) ١(
 . ١٢٤، ص ٢ديوانه ، ج) ٢(
 . ٣٨٨، ص١املصدر السابق ، ج) ٣(
 . ٣٣، ص ٢املصدر نفسه ، ج )٤(
ـ ١٤١٨حممود شاكر سعيد ، إصدارات نادي أـا األديب ،  . احلكمة يف شعر أيب متام ، د )٥(  - هـ

 . ١٣٤م ، ص١٩٩٧



 

ــ  

يكثر بني ثنايا هذه املقدمات وصف الفراق والوداع ، وبثّ الشكوى واحلزن ،  -
واألسى واليأس ، والشكوى من الزمن ، وهذا نابع من صلب املقدمة وطبيعتها 

 .اليت سطّر الشاعر معانيها نتيجة البني الذي ألَم به 
مقدماته يتخذ من احلديث عن العزم والسري يف طلب الرزق والعال  يف كثري من -

والسري يف الفيايف  صف الفراق والوداع إىل ركوب العيسوسيلة لالنتقال من و
 .وصوالً للممدوح 

 على هذه املقدمات عاطفة حزينة ونفس تواقة ملالقاة األحبة والشوق هلم ،تسيطر  -
صاب األحبة ، ولكن كل ذلك صوره أبـو  وجو ملؤه احلزن واألسى على ما أ

متام بطرائق عدة تناول فيها ما أحسه من جوانب خمتلفة تعبر لنا عن نفس قادرة 
على ترمجة ما تريده من معان ، ومن ثَم صياغتها صياغة دقيقة زاد من مجاهلـا  
 توليده للمعاين ، واستخدامه البديع الذي طبع املقدمات مبوسيقى رائعة وتناسب

 .يف األلفاظ له حسنه ورونقه 
 :فراقهاويتساءل عن موطنها بعد فراق احلبيبة ، ولنتأمل قوله وهو يتحدث عن 

 ــت ــواطنِ حلَّ ــائلُها أي املَ سن 
  ـتعفَود تـارأَش ها لَوليوماذا ع 
 وما كَانَ إالَّ أَنْ تولَّت ـا النـوى  

. 

ــا وأَ   ــارٍ أوطَنته يد وأَيــت ي 
   ـتمنـان وأَوالب إلينا بِـأطراف 

  لَّـتوـا تاُء القَلْبِ لَمزلَّى ع١(فَو( 
. 

بدأت املقدمة باالستفهام ، والذي يكثر منه أبو متام ؛ وذلك لما له من وقـع  
جيد يف أذن السامع ، ولما له من سمات خيلقها على املقـام الـذي يـرد فيـه ،     

أي : ايب ، وهنا يوجه أبو متام السؤال للمرأة اليت فارقتـه  فاالستفهام له دوره اإلجي
فماذا عليها لو أشارت فودعـت ؛ حـىت ال   : ديار حلّت ا ؟ مث يشرع يف عتاا 

 :تشمت وتفرح الشامتني 

                                                
 . ١٦١، ص ١ديوانه ، ج )١(



 

ــ  

   تنـخفَأُس ـقنياشـونُ العا عيفأَم 
 وملَّا دعانِي البين ولَّيـت إِذْ دعـا  

. 

ـ     امتني فَقَـرت وأَما عيـونُ الش
ــت ولَب ــه عتــا طاو ــا دعاه  وملَّ

. 
يصور أبو متام بعدها موقفه إزاء البيت ، حيث أىب أن جييبه أو يطيعه ، ولكن املرأة 
هي اليت طاوعته ، فلم تكن وفية مثله ، من هنا صار البني هو السبب يف لوعـة قلبـه   

الطباق يف الكشـف عـن نفسـيات     مث لننظر مجالومدامعه اليت االت نتيجة الفراق 
 » عيون العاشقني أسخنت ، عيون الشامتني قرت «: متعددة حضرت مشهد الفراق 

نفسـيات   » دعاين البيت وليت دعاها طاوعتـه  «مث نلحظ موقف الشاعر وحمبوبته 
 :، ولكن متضادة تكشف عن مدى صدق وعمق احلب يف قلبهما جتاه اآلخر 

 نـى اسـتقَلّت  علَيها سـالَم اِهللا أَ 
 

  وأَنى استقَرت دارهـا واطْمأَنـت   
 .ذا البيت يعكس أبو متام مدى وفائه ألحبته 

ويف مقدمة أخرى جند أبا متام يصور منظر الفراق بكل تفاصيله وبكل دقة ، حميطًا 
 :بأبرز خيوط هذا املنظر ، خاصة منظر احلبيبة أثناء الوداع ، ومن ذلك قوله

ــعسادــعــوى بِســةُ النبغَر تد 
ــوا ــدامعِ أَنـ ــا وللْمـ  فارقتنـ

 

   ـادجـامِ واإلنهاإلت عطَو ي١(فَه( 
   ادغَـو ودلَـى اخلُـدارٍ عو٢(ٌء س(  

هذه املقدمة من املقدمات اليت حوت وصفًا دقيقًا لوداع األحبة أثنـاء رحيلـهم   
متام يستحضر املشهد ويرمسه ، فالدموع سوافح  وفرقتهم ، كيف ال يكون كذلك وأبو

على اخلدود منذ حلظة الفراق ، بل ليت األمر كذلك فحسب ، فقد انعكس األثر على 
القلوب واألكباد ، فهي ملتهبة لفراق األحبة ، وزاد من حرقته منظرهن على العـيس  

 عـد الفـراق   البيض وهن يبتسمن ، وثغرهن البارد ونعومتهن ، فكلّ شيء أضـحى ب 

                                                
 .إتيان جند : دخول امة ، واإلجناد : اإلام ) ١(
 . ١٩٠ديوانه ، ص) ٢(



 

ــ  

 شوكًا ، فحاله بعدهن يف تدهور ، فقد شاب رأسه من اخلطوب اليت تعاقبـت علـى   
، فؤاده ، فكأنه قد شاب حقيقة ؛ ألن كل ما يظهر على اجلسم يظهر أثره على القلب 

، وهنا تربز قدرة أيب فالشيب قد ألَم به وأسقمه ، فأصبح الناس يعودونه بدل أن يزورونه 
 رسم املشهد الذي يريد تصويره رسـما دقيقًا ، وتصويره تصويرا بـديعا  متام الفنية يف

 :ولنتأمل نظمه هلذه املشاهد ، حيث يقول . ومؤثرا 

 كُلَّ يومٍ يسـفَحن دمعًـا طَريفًـا   
 ــه من ــر ــدود واحلَ ــا باخلُ عواق 
ـ      وعلَى العـيسِ خـرد يتبسمـ

ــوقٍ   بش ــه نزى مــر تميــالد ت 
  ــاد ــالقُلُوبِ واألكْب ــع ب  واق

ادرالب تيتبِ الشنعنِ األش ١(ـن(  
 :مث ينتقل للحديث عن الشيب بقوله 

 شاب رأْسي ، وماَ رأَيت مشيب الرأْ
 وكَذاك القُلُـوب يف كُـلِّ بـؤسٍ   
  ـرموإِنْ ع ـاضيالب كَارِيطَالَ إن 

 

ـ   لِ شفَض نس إالَّ م ادب الفُـؤي 
   ـادسنَ األجلـو يمٍ طَالئـععون 
 ـوادنَ السلو تكَرـًا ، أَن   ت حين

من هنا نستطيع أن نسجل لبعض مقدمات أيب متام احلسن واجلمال ، والتأثري الذي 
جيعل منها مجيعها أبياتا خالدة اجلمال ، دائمة التأثري فيمن يقرأها أو يسمعها ، فاملقدمة 

ابقة جتعل املتلقي هلا يعيش جوها بكل تفاصيله ، وبالتايل التأثري الصـادق ؛ نظـرا   الس
 .للكلمة املختارة ، واملعىن املنتقى بكل دقة وعناية 

ويبدع أبو متام يف مقدمات وصف الفراق والوداع من خالل نظمه املتقن ملعانيه 
يدها ، فمـن مقدماتـه   وتألّقه يف جمال الوصف ، وتفتيقه للمعاين وتولوألفاظه ، 

 :قولهالبديعة 
ــاضِ  ــن اإلمي ةً مــر بع لَتــد ب  

  )٢(يوم شدوا الرحـالَ بـاَألغْراضِ   

                                                
 .البارد : ، وهي اجلارية العذراء ، الرباد  مجع خريدة: اخلرد ) ١(
 .أداة الرجل : مسارقة النظر ، األغراض : اإلمياض ) ٢(



 

ــ  

   ـتسـا أَحـةً فَلمهرب تضأعر 
  مــاتزهــا عيبحها نتــبغَص  

 بالنوى أعرضت عـنِ اإلعـراضِ   
  )١(غَصبتْين تصـبري واغتماضـي  

ا وصف ظاهر لظعن األحبة ، حيث يصف األهل وهـم يظعنـون ، وتلـك    فهن
النظرات اليت التفّت حوله ، فكان أحلى سوادا رآه يف بياض ، وهي تـذرف الـدمع   
نتيجة البني ، ومن هنا ال بد من غربة تنسيه الفراق وأمله ، فمن مل يسـافر يف طلـب   

 :الرزق مل يوسع عليه يف رزقه ، حيث يقول 
تظَرـ    ن  فالْتفَـت منهـا إىل أَحـ

ـ   يوم ولَّت مرِيضةَ اللَّحظ والْجفْـ
ـ    إنَّ خيرا مما رأَيت مـن الصفْـ
ـ      غُربةٌ تقْتدي بِغربـة قَـيسِ بـ

 ـــلى ســواد رأَيتــه يف بيــاضِ 
 ـنِ ولَيست دموعهـا بِمـراضِ  

 غْمـاضِ ـحِ عنِ النائبـات واإل 
  ـنِ زهيرٍ والْحارِث بنِ مضـاضِ 

 :يشاكل هذه املقدمة مقدمة أخرى ، يقول فيها
ـًا ومقَوضـا   أَهلُوك أَضحوا شاخص
 إنْ يدج لَيلُك أَنهم أَمـوا اللِّـوى  
  بدلْت من بـرقِ الثُّغـورِ وبردهـا   

 رغى وموالن فصا يممزـا وم٢(ض( 
 فلقَد أضاَء وهم على ذَات اَألضـا 

  )٣(برقًا إذَا ظَعن األحبـةُ أَومضـا  
ففي هذه املقدمة يصف أبو متام الظعن ورحيل األحبة ، وكيف أصبح حاله يرعى 
الربوق املومضة من الناحية اليت ظعنوا إليها وأقاموا ا ، حىت أصبح مبغضا لقلبه ، ويصـور  

الشوق يف قلبه بقلة شجر الغضا يف املوطن الذي يكثر فيه نتيجة لكثرة مـا جيمعـه يف   نار 
قلبه ؛ لتضطرم نار الشوق ، فالزمن مل ينصفه ، بل قضى عليه ، ومن هنا تكالبـت عليـه   

                                                
 . ٣٩١، ص ١ديوانه ، ج) ١(
 الـذي : النازع أعواد وأطنـاب اخليمـة ، املـزمم    : السائر من بلد إىل آخر ، واملقوض : الشاخص ) ٢(

 الذي يشد رحل الناقة بالغرضـة ، وهـي سـري يشـد    : جيعل الزمام يف عنق البعري ليقوده ، واملغرض 
 .به الرحل 

 . ٣٨٨، ص ١ديوانه ، ج) ٣(



 

ــ  

اهلموم اليت ال يغمض فيها جفن ؛ غما وتفكريا فيها ، وال جيد وسيلة للخروج مـن هـذه   
عليه الرزق فال يسعى إليـه ، فمـن    ري يف الفيايف ، حيث من يتعصىوالساحلالة إال الصرب 

 :صرب جاءه العوض ، حىت يكون ما فاته أقلّ مما عوض به ، حيث يقول 
ــهاسمش ــدعب قزــر  ال تطْلُــبن ال
  ما عـوض الصـبر امـرؤ إالَّ رأَى   

 فَتروضــه ســبعا إذا مــا غَيضــا 
  الَّـذي قَـد عوضـا    ما فاته دونَ

كما ركز أبو متام يف مقدمة وصف الفراق والوداع على أبرز خيوطها ومالحمها ، 
وهو منظر الدموع على اخلدود ؛ لما للدموع من أثر بالغ يف نفس املفارق ، ولما هلـا  
من دور يف ترمجة املعىن الذي يريده الشاعر ، وإيصاله للمتلقي بكل وضوح وصـدق  

 ، وهذا ما يريده أبو متام ، وقد استطاع بالفعل الوصول إليه بكل براعة وتألق ، وتأثري
 :ومن مقدماته اليت وصف فيها منظر الدموع ، قوله

 ــد ــنن الفَري ــا س هوعمد ــن  أَظُ
امــدنِ التــيالب ــةعلَو ــنــا ملَه 
ليــدالو أُم ــنم ــفــا الطَّينتمح  

  لْكَاهي سهو   ـرٍ وجيـدحن ـنم 
ــدود الْخ درا وــجفسنب ــد  )١(يعي
 ليــدالو أْسر تبــيش طـوب٢(خ(  

 فهنا يصور أبو متام دموع املرأة املفارقة كيـف تنسـلّ وتنتشـر ، وأبـرز    
 هذه الصورة حني صورها بصورة سنن الفريد املنسكب ؛ وذلك للبني الذي ألَم

 حت خدودها الوردية بنفسجا ، يعقبـه حبـديث  ا ، فلطمت وجهها حىت أصب
 .عن الطّيف 

 ولعل أبا متام قد أبدع يف تصوير لوعة البني علـى خـدود املـرأة نتيجـة    
 حزا العميق ، فمن شدة احلزن واالضطراب حتولت اخلـدود الورديـة اللـون   

إىل بنفسجية ، وهنا صورة شعرية رائعة ساعدت على إبراز املعىن عـن طريـق   
 . التصوير

                                                
 .االضطراب : االلتدام ) ١(
 . ٢٥٠، ص ١ديوانه ، ج) ٢(



 

ــ  

 :ولنتأمل إبداع أيب متام يف مقدمة أخرى ، حيث يقول
 نثَرت فَريـد مـدامعٍ لَـم يـنظَمِ    
 وصلَت دموعا بـالنجيعِ فخـدها  
 ولهت فأَظْلَم كـلُّ شـيٍء دونهـا   

 

 والدمع يحملُ بعض ثقْـل املُغـرمِ   
 يف مثْل حاشـية الـرداِء املُعلَـمِ   

  )١(ار منها كـلُّ شـيٍء مظْلـمِ   وأن
فأبو متام يدرك قيمة منظر الدموع وتأثريها يف النفس اإلنسانية ؛ لذا جنده يركـز  
على إبراز منظر الدموع كثريا يف مقدماته التقليدية عامة ، ومقدمة وصـف الفـراق   

 :ولنتأمل تلك الصورة البديعية يف قوله . والوداع خاصة 

ـ     دموعِ فَخـدها وصلت جنيعـا بِال
  في مثْل حاشـية الـرداء املُعلّـمِ    

 :وقوله 

ــها  ــالمةُ أَهل ــةٌ إالّ س تمي ــي ه  
  من الثّـرى والْمـأْتمِ  : من خلّتين  

فهنا تصوير رائع للبني حني جعله كاملوت ، وحدد الفارق بينهما ، وهو القـرب ،  
 .واملأمت 

 بدأت بوصف الدموع ، إال أن احلديث عنها كثري ومتنوع هذه هي املقدمات اليت
 .يف ثنايا مقدماته املتنوعة 

ولقد أبدع أبو متام أيضا يف تصوير جانبٍ آخر من عناصر مقدمة وصف الفـراق  
والوداع ، يتمثل ذلك يف تصوير مشاعره احلزينة اليت هيجتها الذكريات ، وبالتايل أخذ 

 :)٢(لوجد والشوق ، ومن ذلك قولهيكابد اهلموم ويقاسي آالم ا
  كُشف الغطَاُء فأَوقدي أَو أَخمـدي 

   ـدكْمأَنْ ملْ ي ـتني، فَظَندكْممل ت  
ــاَءهــلُ ظَم  يكْفيكَــه شــوق يطي

 
    ـوداَألس ـمـقَاه سقَاه سفإِذا س  

                                                
 . ١٢٤، ص ٢ديوانه ، ج) ١(
 . ٢٥٦، ص ١، ج املصدر السابق) ٢(
 



 

ــ  

   ذَّالَـهع ـهموعد وبغـر ذَلَتع 
 

ـ   بٍ فَنواكبِس  ـدفَننَ كُـلَّ م١(د(  
متثل يوما عصيبا من أيام الشاعر ؛ إذ كان يكابد فيه مرارة الشـوق   "هذه املقدمة 

حيث توضح األبيات مـا  . )٢("والصبابة ، وآالم الفراق واللوعة بعد أن انكشف أمره 
 بلغه الشاعر من اليأس جراء ذلك احلزن ، حيث كشف سره ، وأصبح ال يبايل بـاللوم 
من عدمه ، فقد حال البعد بينه وبني ما يهواه ، فحالَ احلزنُ دون الصـرب ، وعبـث   

 . فراق بدمع ، وقلب هذا العاشقال
وقد حوت مقدمات وصف الفراق والوداع حمورا آخر من صميم هذه املقدمـة ،  

 :وهو وقع الفراق وأمله على املفارق ، وحال املفارقني ، ومن ذلك قوله
ــد هــاإنَّ ع ــان ذَميم علَمت ــو  ا لَ

 كنت أرعى البدور حتـى إذَا مـا  
  قَد مررنـا بالـدارِ وهـي خـالءٌ    

 أَنْ تنامــا عــن لَيلَتــي أو تنِيمــا 
 فارقُوين أمسيت أرعـى النجومـا  

ــوما  ســا والر ــا طلُولَه   )٣(وبكَين
اليت حيسها املفـارق إزاء الـبني ،    كما حوى هذا النوع من املقدمات تلك احلرقة

خاصة حلظة الوداع ، كل تلك األمور أحاط ا أبو متام باعتبارها عناصر هامة وخيوطًا 
 :أساسية يف مضمون هذه املقدمات ، ومن ذلك قوله

 يا بعد غاية دمعِ العـينِ إِنْ بعـدوا  
  الرحيلُ غدا ال شك قُلْت لَهم: قالُوا 

 ي الصبابةُ طُولَ الدهرِ والسـهد ه 
مامِ غَدالْح مأنَّ اس تأيقَن م٤(اليو(  

فهنا تصوير للموت مباشرة ، والربط بينه وبني فراق األحبة ورحيلـهم ، يصـور   
 :ذلك يف االبيات التالية ، حيث يقول 

                                                
 .مجع غرب ، وهو االل الدمع : الغروب ) ١(
ابتسام أمحد محدان ، دار القلم العريب حبلـب ،  . البالغي يف العصر العباسي ، داألسس اجلمالية لإليقاع ) ٢(

 . ٣١٤م ، ص١٩٩٧ - هـ١٤١٨،  ١ط
 . ١١٠، ص ٢ديوانه ، ج) ٣(
 . ٢٣٩، ص ١املصدر السابق ، ج) ٤(



 

ــ  

 كَم من دمٍ خاض يف بحر اللُّهام إِذَا
 

 حتوا سانبداُألج سمرالع فيه ١(كُم(   

رمى عور الْهحيف ب رِئٍ خاضما الم 
  كأنما الـبني مـن إِلْحاحـه أَبـدا    

   لَـدلُ والْجـهالس هنن ميلْبإالَّ ول 
 لَـدو أَو تلْمول فُوسِ أَخعلى الن  

هام الذي عجز عن قتله ؛ ألن البني قد فالبني فاق بقتله ذلك احملب على اجليش الل
حكم أمره فقتله ، وذلك طبيعي كما يرى أبو متام ؛ ألنّ من خاض يف حبـر اهلـوى   

 .سيكون له مع اهلوى بني وشدة ، فالبني بفعله هذا قد أصبح أخو املوت أو ولده 
 .وهذا التصوير يكرره أبو متام دائما يف مقدماته 

 :ل من فارقته ، قولهوعن وصف أيب متام حلاله وحا
ــود ــة اُألملُ  أَجفَــانُ خــوط البان
   ةـفَرصم ـةعمـريةَ دذَخ كَبتس 
  فكأنَّ وهي نِظَامهـا نظْـم وهـى   

   ـودجعن وِصـالِ ه مشغولَةٌ بِك 
  ــد ــرة التورِي حمم ــة نجيف و 

قــودوع ــدــارِقٍ وقَالئ   )٢(مــن ي
ملرأة جراء حبها وعشقها وهي ال تنام ، وأجفاا ال تغمـض  يصف أبو متام حال ا

أبدا ؛ إذ هي مشغولة بأمر الفراق ، تنثر الدموع على وجنتيها احملمرتني ، فكأن دمعها 
لؤلؤ ينتثر من العقد وهي أثناء وداعها قد غلب ضوؤها ضوَء الشمس من شدة نضارا 

 :قول وحسنها ، فنظراا له زادت من عشقها ، حيث ي
 أَذْكَت حميا وجدها حمةَ األسـى 
 تـدنٍ أَييسِ بعمالش طُلوع تطَلع 
تــدنٍ أَيــيي بعحــبش لَــتوتأم  

    ـودمخ ـرِ ذَاتـارٍ غَيبِن تدفغ 
  ـودسح فةٌ بِطَـرعطَال سموالش 
   ـودماملَع ى يف قَلْبِـياهلَـو دمع  

املفارق ليس مجرا ، بل حاشى أن يكون كذلك فحسب ، إمنا هو لفـح  فما يلقاه 
حمرق ؛ لشدة عشقه ، وما تبقى من احلشا والشوق قد أصبح حبيسا يف البيد ؛ نظـرا  

                                                
 .القوية : الناقة ، واألجد : اجليش العظيم ، والعرمس : اللهام ) ١(
 . ٣٠٤، ص ١ديوانه ، ج) ٢(



 

ــ  

الشتغاله بالسري يف املفاوز ؛ ألن الغىن يف نظره ينتج عن السفر ، ومن هنا يركب النوق 
 .وصوالً للممدوح 

متام يف اختيار األلفاظ واملعـاين ونسـجها يف نظـام     من هنا نلحظ أسلوب أيب
متماسك ، حىت أخرج لنا مقدمة كهذه املقدمة يف لوحة شعرية رائعة ، حتوي مـن  
التعبري الصادق البديع واملؤثر ما جيعل منها مقدمة هلا أثرها ووقعها يف القلب ، فأبو 

ا يف قالب شعري  متام حني وصف األجفان والدموع واخلدود ومنظر املرأة ، جاء
بالغي رائع ، فزاد من صدق املعىن ومجاله ، ولنتأمل إبداعه يف مقدمة أخرى ، حيث 
جنده يصف حال املفارق ، وكيف أن القلب استنبت من لوعته شجرا من اهلموم ، 

 :حيث يقول

 أَحيا حشاشةَ قَلْبٍ كـانَ مخلُوسـا  
  ـهتـنيِ جِدى يف حاَء اهلَوى رِدرس 
 لو تشهدين أُقاسي الدمع منهمـرا 

 

 )١(ورم بالصبرِ عقْالً كانَ مأْلوسـا  
 !واها لَه منه مسـرورا وملْبوسـا   
  )٢(واللَّيل مرتتج األبوابِ مطْموسـا 

ـ  ذا وقد يصور أحيانا نفور املرأة بالدابة الشموس ، وكيف أصبحن حنسا له ، وه
 :من شدة وقع الفراق على النفس ، ومن ذلك قوله

 جرت لَه أَسماء حبـل الشـموس  
 

   سـؤبو ـيمعن راهلَجلُ وصالو٣(و(  
وقد حتدث أبو متام عن الفراق ويومه وشخصه ؛ ليبني حقيقته وما يتركه من آثارٍ 

 :ولهيف القلوب جتعل اجلسم ينحل ، والوجه يشحب ، ومن ذلك ق
 يوم الفراق لَقْـد خلقـت طَـوِيال   

 
  لَم تبـقِ يل جلَـدا وال معقُـول    

    ـرِدي لَـم ـةاملَنِي ـادرتم حار لَو  
  إالَّ الفراق على النفـوسِ دلـيال   

                                                
 .املختلط : أصلح ، واملألوس : املسلوب ، ورم : خلوس امل) ١(
 . ٣٦٤، ص ١ديوانه ، ج) ٢(
 . ٣٧٤، ص ١، ج املصدر السابق) ٣(



 

ــ  

 قالوا الرحيلُ فما شـككْت بأنهـا  
 

  )١(نفِْسي عن اَلدنيا تريـد رحـيال   
املقدمة يترجم أبو متام إحساسه بثقل يوم الفراق وطوله ، وكيف يـذهب  يف هذه 

 وشجاعة من يصيبه ، حىت إن طالب املنية لو حار يف غايته لدلّه الفراق على غايتـه ، بقوة 
فمنذ إعالن موعد الرحيل قد تيقن احملب أن رحيل نفسه عن الدنيا قد أزف ، وأوشك 

هلوى ، ولكن من كان عزمه األماين فلن ينالَ مـا  النوى سيفًا مسلوالً على عاتقه مع ا
 .يريد ، فال بد من طلب الرزق 

وزاد من مجال هذه األبيات حني عكس أبو متام من خالهلا صورة الفراق يف أكملِ 
صورة وأبدعِ نظمٍ وصدقِ معىن ، فاملقدمة جاءت من مطلعها بأسلوب يربز من خالله 

كما جند قمة اإلبداع حني اختار أبو متام الصرب . مل عظم وقع الفراق وحالة املفارق املتأ
صلة بني املقدمة وبني الوصول للممدوح ، وهذا دأبه يف كثري من مقدماته ، وقد جيعل 

 :من الصرب عونا له وكاسرا ألمله ، حيث يقول
  ما يل بعاديـة األيـامِ مـن قبـلِ    

 ي وال حى كَيدوالن دثْنِ كَيي ليلَمي  
 ال شيَء إالَّ أباتتـه علـى وجـلٍ   

 
  ولَم تبِت قَطُّ من شيٍء على وجـلِ  

  قَد قَلْقَلَ الدمع دهر مـن خالئقـه  
  )٢(طولُ الفراقِ وال طُولٌ من اَألجلِ 

وقد جيعل أثر الفراق على جسمه عالمة تدل على شخصه ، حىت إن روحـه لـو   
 :يعلم ؛ لشغله بالبني ، وذلك يف مقدمة قصيدة يقول فيهانزعت مل 

  أصغى إىل البين مغترا فَـال جرمـا  
  أَنَّ النوى أسأرت يف قَلْبـه لَممـا   

همقَتــر ــام فُ أَي مهــر ين سأصــم 
 

  ؟)٣(هلْ كنت تعرف سرا يورِثُ الصمما 
 

                                                
 . ٣٣، ص ٢، ج ديوانه) ١(
 . ٤٣، ص ٢، ج املصدر السابق) ٢(
 . ٨٠، ص املصدر نفسه) ٣(



 

ــ  

وما آل إليه العاشق بعد رحيل أحبته ، فروحـه لـو   فهنا وصف للفراق والوداع 
نزعت مل يعلم ؛ لشغله بالبني ، مث احلديث عن حلظة الوداع وتلك احلسان اليت تودعـه  

 .بكفها ، مث الدعاء على الفراق نتيجة ملا حيسه يف قلبه من أملٍ وشوق 
ـ   راق ونلحظ يف هذه املقدمة تركيز أيب متام على أبرز مالمح مقدمة وصـف الف

 :والوداع ، وذلك يتضح يف قوله بعد األبيات السابقة 
  نأَوا فَظلَّت لوشك البـينِ مقْلَتـه  

  تندى نجيعا ويندى جِسمه سـقما  
  أَظَلَّــه البــين حتــى إِنــه رجــلٌ

  لَو مات من شغله بالبين ما علمـا  
ـ  الْخ نهتمكَت ا وقَدأَم ـحىض ورد 

 
  !فأبعد اللَّه دمعا بعـدها اكتتمـا    

تموانصر املَحض داعالو حرملَّا است  
  أواخر الصبرِ إالَّ كَاظمـا وجِمـا   

ــهحوأقب ــيئرم ــنأَحس ــت   رأي
  التوديع والعنمـا : مستجمعين يلَ  

 و الدمع منسـجما فكَاد شوقي يتلُ
 

  لَو كانَ يف األرضِ شوق فاض فانسجما 
حيث رسم صورةً من أروع الصور اليت تعكس منظر الوداع ، وهي صورة املـرأة  
أثناء الوداع وتلوحيها بيدها ، وصورة بناا املخضب الشبيه بثنيـة الفـم يف اللـون ،    

، ع ، واجلسم الذي أُنحل ، والوجه الذي شحب بدل الدموصورة العني اليت تندى جنيعا 
 .واملنازل اليت خلت من ساكنيها ، والديار اليت أقفرت ، ومنظر املرحتلني 

كما ينوع أبو متام يف هذا النوع من املقدمات ، حيث يصور ما بعـد الفـراق ،   
ويستفهم عن الشمل املشتت ومىت ينظم ، وعن الظماء احلوائم حىت تـروى ، حيـث   

 :)١(وليق
  مائـوـاُء الْحى الظِّمورأْن أَنْ تأَملْ ي  

  !وأَنْ ينظم الشملَ املُشتت ناظم ؟  

                                                
 . ٨٦ديوانه ، ص) ١(
 



 

ــ  

 لَئن أَرقَأَ الدمع الغيور وقَد جـرى 
 

   مـواعن ودخـد هنم توِير ١(لقَد(  
  لَقَد كانَ ينسى عهد ظَمياَء بـاللِّوى 

  )٢(لكن أَملَّتـه عليـه احلَمـائم   و 
أمل حين أن تروى تلك اإلبل الظماء الدائرة حول املاء ؟ : يستفهم أبو متام بتعجب 

وهنا كأنه يكين ويرمز للفراق وما حيسه من شوقٍ ووجد جتاه أحبته ، فإن كان الغيور 
دمعـه لشـدة    كف عن البكاء فرحا مبا حدث بني األحبة من فراق بعد أن كان يريق

  ـنتواصلهم ، ومن هنا فقد أكثرت النساء من البكاء ، وأروت اخلدود بالدموع ؛ أل
ـًا فأذرين دمعـا ،   كلما نظرنَ إىل الغيور وهو فرح باحلالة املتجددة هلن ازددنَ جزع
وكلما أوشك أبو متام أن ينسى عهد صاحبته والتسلي عنها ، أملت عليه احلمائم مـا  

ن الوجد ، ويستمر أبو متام يف سرد حالته وتصبري نفسه حبكَـم رائعـة   جدد العهود م
 .وشح ا مقدمته 

ويبدع أبو متام يف رسم صورة الفراق والتنويع يف إبراز صورة الفراق بصور عـدة  
خمتلفة تتمحور حول نقطة واحدة ، وهي إبراز قسوة الفراق وشدته وأثره الدائم ، ومن 

 :ذلك قوله
  ولَ توديـعٍ وال الثَّـاين  ما اليـوم أَ 

  البين أكْثَر من شـوقي وأَحـزاين   
 دعِ الفراق فـإِنَّ الـدهر سـاعده   

 
  فصار أملَك من روحي بِجثْمـاين  

  خليفَةُ الْخضرِ من يربع على وطَـنٍ 
  )٣(يف بلْدة فظُهور العـيسِ أَوطـاين   

، وأنّ الفراق )٤("حول الزوال والفراق وما يشبه العدم  "هذه املقدمة يدور  مضمون
إن ألَم بشخصٍ أثر يف نفسه وأصبح مالزما له ، يهيج الذكرى ويزيد الوجد والشوق ، 

                                                
 .سكن : أرقأ ) ١(
 .نني الرقيقة جفون العي: الظيماء ) ٢(
 . ١٥٦، ص ٢ديوانه ، ج) ٣(
 . ٧٥ص،  هـ١٤٠٣، عبده بدوي ، دار الرفاعي . ددراسات يف النص الشعري يف العصر العباسي ، ) ٤(



 

ــ  

ولكن خيفف من ذلك ظهور العيس اليت اختذ منها موطنا ، ولعله ذا يرمز إىل التنقـل  
آلخر ، فالتنقل يزيد من العلم والثقافة ، ويوسع املدارك من بلدة ألخرى ، ومن موطنٍ 

ويكسب اخلربات ، كما جيعل اإلنسان ذا صيت وشهرة ، فالعيس حلقة وصل بني اد 
 .واإلنسان املبدع يف عصر أيب متام ، وهذا ما دأب عليه أبو متام 

يدية فما تقدم من مقدمات كانت يف غرض املدح ، وأغلب مقدمات أيب متام التقل
كانت يف غرض املدح ، ذلك أنه أدرك قيمة املقدمة ، لذا رأى أن يقدم املدح مبقدمـة  

، املمدوح ، من جانب آخر جند عند أيب متام قصائد مدحية ال تبدأ مبقدمات تناسب ثقل 
وكذلك بالنسبة لألغراض األخرى ، فأغلبها ال تبدأ مبقدمات ، بل تبدأ بأبيـات مـن   

أبيات تتصل باملوضوع نفسه ، وهناك بعض مـن مقـدمات   صلب الغرض نفسه ، أو 
وصف الفراق والوداع حوا أغراض أخرى غري املدح ، ففي غرض العتـاب هنـاك   

 :قصيدة بدأت مبقدمة وصف الفراق والوداع ، وهي اليت يقول يف مطلعها
ــتهترِ املُس ــي ــا قَلْبِ يلُه فَتــدص 

 قهـا غابت نجوم السعدَ يـوم فرا 
ــومٍ يف فُــؤادي وقْعــةٌ   يف كــلِّ ي

 فَبقيــت نهــب صــبابة وتــذَكُّرِ 
 وأساَءت اَأليام فيهـا محضـرِي  

ــذْكَرِ  ــا مل ت ــوقِ إال أَنه لش١(ل(  
 :ويف الفخر هناك مقدمتان قدم ما أبو متام لقصيدته ، يقول يف األوىل

حتسنِ ميلُ الببحو تدصترزش دص 
 بكَته مبـا أَبكَتـه أَيـام صـدرها    
 وقالَت أَتنسى البدر ، قلت تجلُّـدا 

 

  ـراهلَج رعما و يعدولَ التهس وقَد 
 رـدص وىه نلُو له مخوما ي يلخ 

ردالب فال طَلَع برغمل ت مس٢(إذا الش(  
 :ويقول يف الثانية

  ـانِعص الذي هـو نيالب عنأال ص  
  جـازِع نيا فما البزاعجم كفإنْ ت  

                                                
 . ٣٨٣، ص ٢ديوانه ، ج) ١(
 . ٤٤٣املصدر السابق ، ص) ٢(
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  رابـع أمساَء والعـام نم عبهو الر 
 

  له بِلوى خبت فَهلْ أنت رابـع ؟  
  ـعالقزائـي بع نري مبأال إنَّ ص  

   ـعالقالب اريينِ الـدةَ شاقَتيش١(ع(  
د أبدع أبو متام يف هذه املقدمة ويف رسم صورة للبني ، عكس من خالهلا قيمـة  لق

هذه املقدمة ومجاهلا وتأثريها يف التقدمي ا للقصائد ، واإلبداع يف صوغ معانيها باختيار 
ألفاظ هلا ثقلها يف القاموس العريب ، وهلا وزا عند الشاعر العريب املبـدع ، فصـورة   

لك الديار ، وحتفّها بفيض غزير ، إمنا ذلك من أجـل احلبيـب   السحابِ حني يسقي ت
الذي غيب حتتها ، وهذه الصورة جاء ا أبو متام لريمز إىل دموع احملب عنـد تلـك   

 .الديار املقفرة من األحبة 
وبعد سرد هذه النماذج على مقدمة وصف الفراق والـوداع ، خنـرج بـبعض    

 :املالحظات واملؤشرات عليها ، وهي 
 .كثرة التقدمي لقصائده مبقدمة وصف الفراق والوداع  -

تنويعه يف مضمون هذه املقدمة ، فحينا يتحدث عن حال املـرأة إزاء الـبني ،    -
 السوافح على اخلدود ، وحينا يصف ما خيتلج يف النفس من أثر الفراق ،ودموعها 

يركز علـى  وحينا آخر يصف حاله إزاء فرقة األحباب ، أو حال احلبيبة ، فهو 
 .هذه املعاين يف تصوير الفراق والبني ، وما يترتب عليهما 

إبداعه يف معاين هذه املقدمة ، حيث التنويع يف املعاين ، مع التركيز على أبـرز   -
: عناصر هذه املقدمة وتوليد املعاين ، مع أن املضمون واحملور واحـد ، مثـل   

 .لبه صورة الدموع على اخلدود ، حال املفارق وحرقة ق

ربط بني هذه املقدمة وبني شجاعة الفىت احلازم ، متخذًا من ذلك خمرجا مـن   -
املقدمة والولوج يف احلديث عن الفىت احلازم الذي مل يستسلم للفراق وأملـه ،  
حيث وجد سلوته يف الصرب والسري يف الفيايف ، وطلب اد والرفعـة وصـوالً   

 .للممدوح 
                                                

 . ٤٤٩، ص ديوانه )١(
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 .وارتباطه بالقدمي دية هلذه املقدمة ؛ مما يدل على تقليده املالمح التقليتركيزه على  -

كثرة الصور الشعرية الرائعة اليت تضمنتها أبيات هذه املقدمة ، فأبو متام يرسـم   -
املعىن الواحد بصور عدة ؛ مما يدلّ على نفسه القوي وحسه املرهف يف هذا النوع 

ومـا آل إليـه ، منظـر    صورة الدموع ، صورة الطلل : من املقدمات ، من مثل 
 .املرحتلني 

 :كقوله
 لَحقْنا بأُخراهم وقَد حـوم اهلَـوى  
 ـملُ راغواللَّي سمعلينا الش تدفَر 
 نضا ضوُءها صبغَ الدجنة فـانطَوى 
 فَواللَّــه مــا أَدرِي أَأحــالَم نــائمٍ
 وعهدي ا تحيِي اهلَـوى وتميتـه  

. 

 وبا عهِدنا طَريهـا وهـي وقّـع   قُلُ 
طْلُعرِ تدجانب الْخ نسٍ هلم مبشم 
  عـزـماء املُجالس بها ثَوجتهبل 
 عوشكْبِ يكانَ يف الر بنا أَم ت؟أَلَم 
 عـدصوت ادالفُؤ ارشأَع بعشت١(و( 

. 
 
r     r     r 

                                                
 . ٣٩٧، ص ١ديوانه ، ج )١(
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 :مقدمة الشباب والشيب ) ٥
مقدمات الشباب والشيب منذ العصر اجلاهلي ، حيث يظهر يف مقـدمات  عرفت 
البكاء والتحسر على أيام الشباب الذاهبة وما فيها من متاعٍ وهلو وملذات  ": قصائدهم 

والشكوى من عثرات الشيب وامتهان املرء فيه ، وحتول الفتيات عنـه  .. ونساء ومخر 
 .)١("إىل الشباب ، ويظهر جليا يف شعر األعشى 

وميكن القول بأن مقدمات الشباب والشيب اليت وشح ا أبو متام مقدمات قصائده 
قليلة بالنسبة للمقدمات السابقة الذكر ، بيد أن أبا متام قد ضمن بعض مقدماته الطللية 
أو الغزلية أو وصف الفراق والوداع حديثًا عن الشباب والشيب ، وكيف أن شيبه قد 

جند أن مقدمة الشباب والشيب عند أيب متام تتمحور حـول   أبعد األحبة عنه ، حيث
التحسر على أيام الشباب ، وبعد النساء عنه ؛ لما الح هلن ذلـك الشـيب فكرهنـه    
وكرهن بياضه ، كما يبدي أبو متام انزعاجه من هذا الشيب ويدافع عن النساء اللوايت 

ليس له فضيلة ، فلو كـان خـريا   بعدنَ عنه لشيبه بأنّ احلق معهن ، فالشيب مكروه و
جلعله اهللا من صفات األبرار يف جنة اخللد ، ومن هنا فإن مضمون هذه املقدمة عند أيب 

 .متام يكاد يطابق مثيالا يف العصور السابقة للعصر العباسي 
وما يهمنا هنا هو تلك املقدمات اليت كانت منذ مطلعها حـديثًا عـن الشـباب    

 :لهوالشيب ، ومن ذلك قو
 أَبدت أَسى أَنْ رأَتين مخلس القُصبِ
  ست وعشرونَ تـدعوين فَأَتبعهـا  

 )٢(وآلَ ما كانَ من عجبٍ إىل عجبِ 
  )٣(إىل املَشيبِ ومل تظْلم ومل تحـبِ 

يصور أبو متام حال تلك املرأة ملا رأت الشيب يعلو مفرقيه ، فقد أبدت وأظهرت 
ن ؛ ألا رأته وقد شاب رأسه بعدما كان أسودا تعجب به ، فستة وعشرون سـنة  احلز

                                                
 . ١٩ احملسن ، صمقدمات سيفيات املتنيب ، أمحد عبد اهللا) ١(
مجع قصبة ، وهي خصلة : إذا صار فيه سواد وبياض ، والشعر خملس القصب : من أخلس رأسه : خملس ) ٢(

 .الزهو والكرب : ملتوية من الشعر ، والعجب 
 . ٦٧، ص ١ديوانه ، ج) ٣(
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تدعوه للمشيب ومل تدعه إىل الشيب يف غري وقته ، فتكون ظاملة جائرة عليه ، فهو قد 
قاسى من الدهر ما لو شاب منه يف املهد مل ينكر ، مث يوجه هلا احلديث بأن ال تعجب 

األمور ، واستعظمي أنين مل أشـب يف املهـد ؛ إذ    لشيبه حدثًا ، فإن ذلك صغري من
كانت شدائد الزمن توجب شيب الطفل ، السيما إذا لقي ما لَقيت ، وال يقلقك عـن  
النوم لَمعان الشيب يف رأسي ، فإن ذلك دليل متام رأيـي وأديب ، حـىت إن جسـمي    

 :أضحى شنا مما أثر يف قلب حمبوبته ، حيث يقول يف هذا 
ــ شت أَتــار هجهائ ــاج تفاه هنن 

   لَّلَـهجا تديـدخنـه ترِي مكنال ت 
  ال يطْرد اهلَم إالَّ اهلَم مـن رجـلٍ  

 أنسـكيب : عجها للعبـرة  وقال ال 
 )١(فالسيف ال يزدرى إنْ كانَ ذَا شطَبِ

  مقَلْقلٍ لبنـات القَفْـرة النعـبِ   
 :لشباب والشيب أيضا ، قوله يف العتابومن مقدمة ا

 ضاحكْن من أَسف الشبابِ املُـدبرِ 
ــة زمييت بعــزمي ــلَ ع يخ ــن شناو 

 

 وبكَين من ضحكات شيبٍ مقْمـرِ  
  )٢(تركت بِقَلْبِـي وقْعـةً مل تنصـرِ   

 :وقوله يف العتاب
 نسج املَشيب لـه لَفَاعـا معـدفا   
    ونـهد إِليـه قَطَّـع مـانالز ظَرن 
 ما اسود حىت ابيض كَالكَرمِ الـذي 

 

 )٣(يقَقًـا فَقَنــع مذْرويـه ونصــفَا   
 نظَر الشـقيقِ تحسـرا وتلَهفـا   

  )٤(مل يأْن حتى جِيَء كَيمـا يقْطَفـا  
ـ   ط يف ديـوان كما نلحظ أن مقدمة الشباب والشيب كانت ثالث مقدمات فق

 .أيب متام ؛ األوىل يف املدح ، والثانية والثالثة يف العتاب 
هذا بالنسبة للمقدمات اليت كانت من بدايتها حديثًا عن الشباب والشيب ، أمـا  

                                                
 .ء فرنده خطوط وطرائق تلمع يف السيف من شدة جريان مائه وصفا: هزل وتشنج ، والشطب : ختديد ) ١(
 . ٣٨٧، ص ٢ديوانه ، ج) ٢(
ناحيتـا  : ألبس القناع ، واملـذروان  : الشديد البياض ، وقنع : املرسل على الوجه ، واليقف : املغدف ) ٣(

 .ألبس النصيف : الرأس ، ونصف 
 . ٣٩٣، ص ٢ديوانه ، ج) ٤(
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احلديث عن الشباب والشيب يف ثنايا املقدمات األخرى فقد تقدم ذكرها يف املقدمات 
الوداع عند اإلشارة إىل هذه األنـواع ،  الطللية والغزلية ، ومقدمة وصف الفراق و

ذلك أن احلديث عن الشيب والشباب جاء يف ثناياها ومتصالً ا يف مواطن عدة ، 
 :)١(من مثل قوله

  أَوما رأَت بردي من نسجِ الصـبى 
  ورأَت خضاب اِهللا ، وهو خضابِي ؟ 

 :)٢(وقوله يف مقدمة غزلية

 وصوح منها نبتها وهـو بـارِض    ها يف هامة قد تنكَّـرت رعت طَرفَ
 :)٣(وقوله يف مقدمه طللية

 لَئن جزع الوحشي منهـا لرؤيتـي  
 غَدا اهلَم مختطـا بِفَـودي خطَّـةً   
 هو الزور يجفَى ، واملُعاشر يجتوى

ـ     يض ناصـع لَه منظَر يف العـينِ أَب

   ـي أجـزعأسبِ رها من شيِسيإلن 
عيهفْس مها إىل الننى مدالر طَرِيق 
 قَّـعري قْلى، واجلَديدوذُو اإللْف ي 
   ـفعأَس دـويف القَلْـبِ أَس هولكن  

 :)٤(وقوله
ـ     لَعب الشيب باملَفَـارقِ بـلْ جـ

ـ    ـخضبت خدها إىل لُؤلُـؤ العقْ
 كلُّ داٍء يرجـى الـدواُء لَـه إال   
 يا نسـيب الثَّغـامِ ذَنبـك أَبقَـى    
ـ       ولئن عبن مـا رأيـن لَقَـد أَنـ

 
 
 )م(

 ـــد فــأَبكَى تماضــرا ولَعوبــا
 ـد دما أَنْ رأَت شواتي خضـيبا 

ــين  ا : الفَظيعــيب مشــةً و ميت 
ـ   ساحل ـدني عاتنسـا حوبذُن ان 

  ـكَرنَ مسـتنكَرا وعـبن معيبـا   

                                                
 . ٥١، ص ١ديوانه ، ج) ١(
 . ٣٨٤املصدر السابق ، ص) ٢(
 . ٣٩٩املصدر نفسه ، ص) ٣(
 . ٩٣نفسه ، ص) ٤(
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وبعد عرض مقدمات الشيب والشباب ، خنرج ببعض املالحظات واملؤشرات اليت 
 :تتصل ا ، وهي 

دل على تقليـده وارتباطـه   تركيزه على املالمح التقليدية هلذه املقدمة ؛ مما ي/ ١
قدمات ولعل السبب يف ذلك حترجـه  بالقدمي ، مع قلة التقدمي ذا النوع من امل
 .فعالً من الشيب الذي ظهر أثره حقيقة 

 يظهر يف هذا النوع من املقدمات عاطفة صـادقة ، ومشـاعر تفـيض   / ٢
 حزنا وأسى على ذلك الشيب الذي ظهر أثره حقيقـةً يف رأس أيب متـام  
 يف سن مبكرة قبل أن حيني موعده ، فأبو متام ـذا يعبـر عـن واقـع    

رارته ، فوجد يف هذا النوع من املقدمات تقليدا وتعبريا عن واقعٍ أحس م
يعيشه ويعاين منه ، فرمز ذا النوع من املقدمات إىل حياته اليت يعيشها ، 

 : حيث يقول

  يا نِسـيب الثّغـامِ ذَنبـك أبقَـى    
    ـوبذُن ـانساحل ـدني عاتنسح  

ع من املقدمات قوية ، ذلك أا صـيغت بدقّـة   املعاين واأللفاظ يف هذا النو/ ٣
 نلحظ ذلك يف األلفاظ اجلزلة اليت اختارها الشاعر للتعبري عما حيسـه ، وإحكام ، 

 :ويعكس نفسيته جتاه منظر الشيب ، حيث يقول 

 نسج املَشيب لـه لَفَاعـا معـدفا   
    ونـهد إِليـه قَطَّـع مـانالز ظَرن 

ضحىت ابي دكَالكَرمِ الـذي  ما اسو  

ــفَا  صون ــه يذْروم ــع ــا فَقَن  يقَقً
 نظَر الشـقيقِ تحسـرا وتلَهفـا   
  مل يأْن حتى جِـيَء كَيمـا يقْطَفـا   



 

ــ  

 :المقدمة الخمرية ) ٦
أما عن اخلمر وجعله مقدمة لغرضه األساسي من القصيدة ، فأبو متام مل يكثر مـن  

ل احلديث قد سبق يف هذه النقطة ، ولكن هناك مقدمة واحـدة  املقدمة اخلمرية ، ولع
كانت بدايتها حديثًا عن اخلمر ووصفه ، وهي اليت قاهلا يصف فيها تعذر الرزق عليـه  

 :مبصر
 أَصب بِحميا كأْسها مقْتلَ العـذْلِ 
 وكأسٍ كمعسولِ اَألمـاين شـرِبتها  
 إذا عوتبت باملاِء كـانَ اعتـذَارها  

 

 تكُن عوضا إنْ عنفُوك من التبـلِ  
 ولكنها أَجلَت وقَد شرِبت عقْلـي 

  )١(لَهيبا كَوقْعِ النارِ يف احلَطَبِ اجلَزلِ
 :وفيها يصف اخلمر وأثره على العقل واجلسم ، حيث يقول 

ــه أَيتــاةُ ر ــي احلَي إذا ذَاقَهــا وه 
 وقَّرتإذا اليــد نالَتهــا بِــوِترٍ تــ

 ويصرع ساقيها بِإنصـاف شـربِها  
 

ــيس  ــبس تع عــلِ ي لقَتمِ لــد  املُق
 على ضعفها مث استقَادت من الرجلِ
  وصرعهم باجلَورِ يف صورة العـدلِ 

وعن ذكر اخلمر يف ثنايا مقدماته األخرى ، فقد ذكر أبو متام اخلمر ، ولكن ليس 
 :حيث ضمنه بعض مقدماته األخرى ، ومن ذلك قوله بالكثرة ،

ــالَفَة صــبحتها   ه بسحتــب  ص
  مبدامــة تغــدو املُنــى لكُؤوســها

ــدماءِ   ــاِء والن ــالَفَة الْخلَطَ بِس 
  )٢(خوالً على السـراِء والضـراءِ  

 :وقوله
 وصفْراَء أَحـدقْنا بِهـا يف حـدائقٍ   

ا   بِقاعـهنـا كُؤوسليـرِي عجت ةي  

   ـدواملَع ـدن األثْمارِ بالثَّعجتُود م 
ـدي  بفي الذي تخي ونفخي الذي تُبد٣(فن(  

                                                
 . ٤٢٠، ص ٢ديوانه ، ج) ١(
 . ٢٦، ص ١املصدر السابق ، ج) ٢(
 . ٢٢٦نفسه ، ص املصدر )٣(



 

ــ  

 وبعد عرض املقدمة اخلمرية خنرج ببعض املالحظات واملؤشـرات الـيت تتصـل   
 :ا ، وهي 

رمز بذلك إىل عدم جناح  عدم اهتمام أيب متام ذا النوع من املقدمات ، ولعله/ ١
 .دعوة أيب نواس 

 :إبداع أيب متام يف نظم أبيات يف وصف اخلمر ، كقوله/ ٢
ــا  لَه ــكَبت ــةٌ س بِيــةُ ذَه بِينع 
 أكَلَ الزمانُ لطُولِ مكْـث بقَائهـا  
 صعبت وراض املَزج سيَء خلْقهـا 
 خرقَاُء يلْعـب بـالعقُولِ حبابهـا   

ــةً وصفُر تــابيفَةٌ فَــإذَا أَصـعض 
 ــم هإِالَّ أَن ــاف صــةُ اَألو يمهج 
 وكَأَنَّ بهجتهـا وبهجـةَ كَأْسـها   
 ــت ــر أُطْبِقَ ــاُء بِكْ ضيةٌ برد أَو 

 

 ذَهب املَعـانِي صـاغَةُ الشـعراءِ    
 ما كَانَ خامرهـا مـن اَألقْـذَاءِ   

نم تلَّمعلْـق املَـاءِ    فتـنِ خسح 
ــاءِ   ــالِ بِاَألمس ــبِ اَألفْع لَعكَت 
 قَتلَت، كـذلك قُـدرةُ الضـعفَاءِ   
ــياءِ  اَألش رهــو ــا ج ــد لَقَّبه  قَ
ــاءِ   ا بِوِعــد قُي ــور ون ــار ن 
  )١(حــبالً علَــى ياقُوتــة حمــراِء

، وأن يضع بصماته يف كل  ولعله ذا أراد أن يثبت تفوقه يف ميدان وصف اخلمر
جمال يتعلق بالشعر ، ولكن قلة نظمه فيها يدلّ على عدم متكن هذا النوع من املقدمات 
يف نفسه ، وذلك يرجع إىل طبيعة شخص أيب متام ، حيث جند فيه مالمح الشخصـية  

 .الرزينة احلكيمة اليت تبتعد عن أي شيء حيطّ من قدرها 
النظم يف غرضي املدح والرثـاء ، وهـذا النـوع ال    كما أنّ أبا متام قد أكثر من 

يناسبهما ، واألهم من ذلك أنه اتبع الشعراء املتقدمني يف تقدميهم لقصائدهم ، وكـان  
أغلب هؤالء الشعراء ال يكثر من التقدمي ذا النوع من املقدمات ، وذا يتضح ويتأكد 

 .تقليد أيب متام وسلوكه مسلك املتقدمني من الشعراء 

                                                
 . ٢٦ديوانه ، ص) ١(



 

ــ  

متسك أيب متام بتراثه ، مع التجديد : ومن هنا نلحظ يف املقدمات التقليدية مجيعها 
أنّ أبا متام قـد   ": والتطوير املناسبني ، حيث يبدو يف شعره عامة ، ومقدماته خاصة 

أحس أنّ ارتباطه بالتراث يف موضوعات قصائده ، وأنّ متسكه بالشكل العـام الـذي   
ية ، يتطلب منه أن جيدد وأن يربز قدراته اخلاصة ، فتحقق له اتسمت به القصيدة العرب

ما أراده داخل نفس اإلطار الذي صعب عليه كسره أو اخلروج عليه ، وهو أمر يزيـد  
من قيمة حركته التجديدية يف شعره ؛ إذ يبدو جتديده من نوعٍ أصيل يرتبط بأصـول  

دم واحلداثة ، وال يتحوكما ظهر عند غريه من أمثال  -ل فكرية عميقة يتداخل فيها الق
إىل جمرد صوت فردي ال يكاد يتجاوز آذان نقاد العصر ، أو ميوت مبـوت   -أيب نواس 

 .)١("صاحبه 

 وبعد هذا احلديث عن املقدمات التقليدية جند أنّ أبا متام قد متسك بالقـدمي مـن   
 لت أليب متـام  تلك اخلصومة اليت سج "املوروث ، مع التجديد مبا يتناسب بالرغم من 

دوره التجديدي ، وآخذَته على إسرافه منه ، ظلّ الشاعر وثيق الصلة بتراثه ، متمسكًا 
 .)٢("به ، متمثالً لكل أبعاده ، فصدر عنها يف كثري من قصائده 

، انطبق على مضمون قصائده فهو ينطبق متاما على مقدمات قصائده وهذا القول إن 
خطَا الشعراء املتقدمني له يف كثري من قصائده ؛ من حيث حيث وجدنا أبا متام متمثالً 

املعاين واأللفاظ ، وكثري من الصور الشعرية اليت يرسم من خالهلا أبرز مالمح املقدمات 
التقليدية ، باإلضافة إىل اعتماده يف بناء بعض مقدماته على نفس طريقة املتقدمني ، زاد 

مه يف مقدماته ، حيث مل يِسر سريا تامـا  من مجال هذا كله ذلك األسلوب الذي ارتس
على خطا املتقدمني ، ومل يقلدهم تقليدا حبتا ، بل أخذ من القدمي ما يراه مناسبا ، وما 
يريده ويوافق ذوقه ، مث أضاف إليه من فنه اإلبداعي وملسـاته الفريـدة ، فأضـحت    

يز بانفراده بأسلوب له مقدماته يف ثوب تقليدي جتديدي ، ذات أسلوب ينتمي لشاعر مت

                                                
 . ١١٣عبد اهللا التطاوي ، ص. القصيدة العباسية قضايا واجتاهات ، د )١(
 . ٨٢املصدر السابق ، ص )٢(



 

ــ  

مجاله وميزته ، وبالتايل يعكس ندرته بني شعراء عصره ، وهذا ما جعل الكثري يصـفه  
ـًا على عمود الشعر   .باملبدع واملتألق ، والبعض جيعله خارج

ويف رأيي أنّ أبا متام إن خرج عن بعض مظاهر الشعر التقليدي يف مقدماته ، فهو 
هرد عليها ومل يا دون عصره أو ذوقه الشعري ، كما فعل بعـض الشـعراء ،   مل يتمر

ولكنه رأى فيها األصالة واإلبداع ، وأدرك أن التراث ال ميكن أن يكـون إال سـلما   
ومن هنا وجد أبو متام بني يديه ذخرا فياضا عارما مـن الشـعر    "لإلبداع والتطور ، 

رف منه ما شاء ، ويترك منه مـا  األصيل ، اجلاري دفاقًا من منابعه البعيدة ، فأخذ يغت
شاء ، وخيلط هذا بذاك ، ويالئم بني خمتلف الفنون ، ويوفق بني االجتاهات ، وجيمـع  

مـع متسـكه    -، فانطلق من القدمي حنو اجلديد ، فجدد )١("ذلك يف القصيدة الواحدة 
 .األصيل ، وأثبت جدارته وتفوقه عن طريق اجلديد  -بالقدمي 

 
r     r     r 

                                                
 . ٤٨٦م ، ص١٩٨٢جنيب حممد البهبييت ، دار الثقافة ، . الث اهلجري ، دتاريخ الشعر العريب حىت آخر القرن الث )١(



 

ــ  

 :  ثانيلمبحث الا
 :المقدمات التجديدية  ×

ونقصد ا تلك املقدمات اليت مل تفتتح بإحدى تلك املقدمات التقليديـة ؛ مـن   
مقدمة طللية ، أو وصف للفراق والوداع ، أو مقدمة الشباب والشـيب ، أو املقدمـة   

إذ هي  فهي مقدمات من نوع مغاير متاما ؛.. اخلمرية ، أو مقدمة الفروسية والشجاعة 
مقدمات متهيدية للغرض األساسي والدخول فيه ، شأا شأن املقـدمات التقليديـة ،   

إن صـح   -ولكنها مقدمات أبعد ما تكون يف كنهها ومضموا عنها ، وهي مقدمات 
مبتكرة جتديدية ، يرجع الفضل يف تأسيسها وإرساء قواعدها للعصر العباسي  -التعبري 

لك أنّ هذه املقدمات ، واليت رأينا أن نطلق عليها مسمى عامة ، واألول منه خاصة ، ذ
، املقدمات التجديدية ، وإن ظهرت مالمح طفيفة هلا يف العصور السابقة للعصر العباسـي  

فال تقاس مبا حظيت به من عناية واهتمام من شعراء العصر العباسي ، حيث مل يكـن  
لى هذا الظهور أن يكـون هلـا   ظهورها آنذاك ظهورا ملموسا وبارزا ، حىت يترتب ع

 الوقع القوي يف ذلك الواقع البيئي الذي ظهرت فيه ، ومن هنا فإنّ أبا متام خيرج علـى 
دنيا الشعر يف نطاق املدائح باستهاللٍ جديد مل يسبقه إليه إال مسلم بن الوليد ، فقد  "

، بل إن  كان مسلم سباقًا يف كل شيء ، إنه يستهل قصيدته يف املديح بوصف الطبيعة
استهالله بوصف الطبيعة يصلح وحده ألن يشكّل قصيدة مجيلة فريدة يف وصف سحر 

 الربيع ، وتفتح النور بعد شتاء طويل استتبعه وبل وصحو ومطر وصفاء ،الطبيعة وإشراق 
إنّ أبا متام يقدم موضوعه الطريف يف احتفاٍء شامل مفعم باألفكار عبق املعـاين البكـر   

 .)١(" واألسلوب الرشيق
وهذا إبداع يسجل له ، حيث كتب له النجاح يف هذا النوع من املقدمات ، ليس 

تلك الدعوة اليت : كغريه ممن تراجع عن دعوته أو فشل فيها ، ولعل أقرب مثال عليها 
ظهرت يف العصر العباسي ، واليت كان أساسها بدء القصائد باملقدمات اخلمرية ، وترك 

 طالل ، مع أن البدء ذه املقدمة مل يكن وليد العصر العباسـي ؛ بالوقوف على األاالبتداء 
                                                

 . ٦٧٤مصطفى الشكعة ، ص. الشعر والشعراء يف العصر العباسي ، د )١(



 

ــ  

 -وهو عمرو بن كلثوم  -بل كان هلا جذور جاهلية ، فمعلّقة أحد الشعراء اجلاهليني 
 :استهلّها باحلديث عن اخلمر يف قوله
 ــب ــحنك فَاص ــي بِص بيناأَال هح  

ــدرِينا  اَألن ــور ــي خم بق١(وال ت(  
شهد يف العصر اجلاهلي وما تبعه أي اهتمام أو كثرة يف نظـم القصـائد   لكن مل ت

باالستهالل ا ، بل ظلّت املقدمات التقليدية هي املسيطرة ، إىل أن دعا هلا أبو نواس ، 
فتأثر ا من تأثر ، وسطروا لنا قصائد شعرية مستهلة باحلديث عن اخلمر ووصـفه ،  

مالمح التجديد يف القصـيدة العربيـة يف العصـر    حىت باتت املقدمة اخلمرية من أهم 
العصر األموي والعباسي أخذ الشعراء جيددون يف البناء الفين للقصيدة  "العباسي ، ففي 

العربية جتديدات خطرية وكثرية وجريئة ، مشلت الوزن الشعري ، وقافية البيت ، كما 
ها وخامتتها ، وغـري  مشلت مضمون القصيدة ، ووحدة البيت ، ونظام القصيدة وافتتاح

 .)٢(".. ذلك من شىت أركان القصيدة يف الشعر العريب 
ومن هنا فاملقدمات التجديدية كان هلا حضورها الفاعل يف العصر العباسي ، وعلى 
أيدي أبرز أعالم الشعر فيه ، ومنهم أبو متام ، فقد حوى ديوان شعره مقدمات جتديدية 

بيعة ، واحلديث عن مظاهرها ومناظرهـا ؛ مـن   رائعة ، كافتتاح القصائد بوصف الط
سحبٍ ، وأمطارٍ ، وطيورٍ ، وربيعٍ ، أو افتتاح القصائد مبقدمة مستوحاة من صـلب  
املوضوع ، والغرض األساسي الذي نظمت من أجله القصيدة ، وعلى هذا فاملقـدمات  

 :التجديدية يف شعر أيب متام ميكن تصنيفها إىل نوعني 
طبيعة ، ويشمل احلديث عن مجيـع مظاهرهـا الصـائت    مقدمات وصف ال/ ١

 .والصامت 
 .مقدمات مستوحاة من صلب الغرض األساسي وما يتعلق به من أمور / ٢

                                                
 . ٦٤إميل بديع يعقوب ، ص: ديوان عمرو بن كلثوم ، مجعه وحققه وشرحه  )١(
عبد املنعم خفاجي ، دار اجليل ، بريوت ، حممد . د: القصيدة العربية بني التطور والتجديد ، تأليف ) ٢(

 . ٨٨ط ، ص.د



 

ــ  

 هذان النوعان يعتمدان كثريا على عنصر الوصـف الـدقيق جلوانـب الشـيء    
 املراد إيضاحه بكلّ دقة ، وهذه مسة من سمات فـن أيب متـام ، فالوصـف عنـده    

 طر أركان نبوغه ، ميتاز فيه الشـاعر خبيـالٍ واسـعٍ خصـب اإلبـداع ،     من أخ "
 ال ينطق إال بالصواب ، تعضده مالحظة دقيقة نافذة ، ومقْدرة عجيبـة علـى بـثّ   

 .)١("احلياة 

 : فعـن النـوع األول

لقد تألّق أبو متام يف كل فن من فنون الشعر قدميه وجديده ، وكان له جهده البارز 
على أنّ جمهوداته كانت أبعد أثرا وأشد وضوحا يف ميدان آخر ، هـو   "ه يف كل جماالت

ميدان املطالع الطبيعية ، ونعين ا تلك املطالع اليت تتحدث عادة عن الطبيعـة وعـن   
األمطار والسيول ، وما ينبت عليها من ورود وأزهارٍ وحنوها ، وإحالل ذلك حملّ الدم 

فنا من فنـون أيب متـام    "على أنّ وصف الطبيعة يعد  .)٢("واألطالل والنساء والغزالن 
ـا مـن   الشعرية اليت أجاد فيها وجدد ، وأضاف إىل مجاهلا األصلي مجاالً لفظيا ومعنوي
نسج رؤيته وفكره وثقافته ، وإن كان شعره فيها يأيت دائما من خالل غرضٍ أصـلي  

رة الطبيعية ، ناسيا الغـرض العـام   للقصيدة هو املديح ، فإن املتلقي يشعر جبمال الصو
وما وصف الطبيعة يف الواقع إال جسر يعبـر عليـه الشـاعر    . الذي جاءت يف إطاره 

للوصول إىل غاية أبعد ، فبعد أن يكون قد محل الوصف ما تضطرب له نفسـه مـن   
مشاعر ، نراه يفصح عن غرضٍ قريب ، كرجاء صلة ممدوحه ، أو أن تكـون هنـاك   

معينة ، كأن يصحب ممدوحه إىل مكان ما ، وفجأة ينهمر املطر الغزير ، فيوحي  مناسبة
له هذا بشعرٍ ، أو خيرج بصحبته إىل رحلة صيد يف فصل الربيع ، فتتحرك مشـاعره ،  

 .)٣("فينطلق يف شعره مؤثرا يف سامعيه 

                                                
 . ٤٩٢حنا الفاخوري ، ص. تاريخ األدب العريب ، د) ١(
 . ٨٧الشعر العريب بني التطور واجلمود ، حممد عبد العزيز الكفراوي ، ص) ٢(
 . ٧٤نسيمة الغيث ، ص. التجديد يف وصف الطبيعة بني أيب متام واملتنيب ، د) ٣(



 

ــ  

 :ومن مناذجه ، قوله ميدح
ــكُوب س ــاد يةُ القحــم ــةٌ س ميد 

تعس ـى    لومعظَـامِ نـةٌ إلعقْعب 
ـ     لَذَّ شؤبوبها وطـاب فَلَـو تسـ

 

    وبى املكْـرـا الثَّـريثٌ بِهغتسم 
   يبهـا املكـانُ اجلَـدوحى نعلَس 

 ها القُلـوبقَتانفع تقام ١(ـطيع(  
الغرض من هذه القصيدة املدح ، وهو غرض تقليدي ، ونلحظ أنّ أبا متـام مل  

هد هلا مبقدمة تقليدية ، بل افتتح مدحه باحلديث عن ذلك املطر وتلك السحب اليت مي
تروي الثرى املتعطش للغيث ، فهذه الدمية واألمطار الشديدة رضيت ا النفـوس  
والقلوب ، مث إنّ األرض أخصبت واخضرت ، فأصبحت روضةً نتيجة لذلك املطر ، 

لغيث يف مغداه وسراه وحني يؤوب ، مث خيلص مث يوجه أبو متام النداء والتحية هلذا ا
: إىل املمدوح بقولـه   -واليت وصف فيها منظر الغيث والروض  -من هذه املقدمة 

، فقد قرن أبو متـام بـني   ) أليب جعفر خالئق حتكيهن قد يشبه النجيب النجيب(
املمدوح والغيث ، وشبههما ببعضهما ، فالغيثُ غريب يف هذا الوقت ، كمـا أنّ  
املمدوح يف كل وقت غريب ، مث يفضل املمدوح على الغيث ، ويسترسل أبو متام يف 

ولعله ذا أراد من املمدوح أن جيود عليه فهو شبيه الغيث الذي   ..مدح املمدوح 
 .يروي األرض إن أجدبت كما أن املمدوح يفرج الكرب عند نزوهلا 

بيعة ومشائل املمدوح ، وهـو  حلقة الوصل بني عناصر الط "ويف هذه األبيات تربز 
، وهـذا  )٢("ما مييز استخدام أيب متام لعناصر الطبيعة وتوظيفها خلدمة أغراضه يف املدح 

حـني مسعهـا أحـد    األبيات ومما يدل على قيمة هذه .. طبيعي حبكم استيعابه للجديد 
: ال ومن أين حكمت بذلك ؟ ق: إن هذا الفىت ميوت شابا ، فقيل له  ": الفالسفة قال 

رأيت من احلدة والذكاء والفطنة ، مع لطافة احلس ، وجودة اخلاطر ، ما علمت به أنّ 
 .)٣("النفس الروحانية تأكل من جسمه كما يأكل املهند من غمده 

                                                
 . ١٥٧، ص ١، ج ديوانه) ١(
 . ٩٧نسيمة الغيث ، ص. التجديد يف وصف الطبيعة بني أيب متام واملتنيب ، د) ٢(
 . ٤٣حممود شاكر سعيد ، ص. احلكمة يف شعر أيب متام ، د )٣(



 

ــ  

 :ومن النماذج قوله أيضا ميدح
 ــد ــائر غري ــاقَك طَ ــى فش غن 
  ساق علـى سـاقٍ دعـا قُمريـةً    

ــرنم وال  ــا ت لَمــد ــونُ متي  غص
  ـيدصى وتاهلَـو همقاست ت١(فَدع(  

ــون تألَّفــا ــلِّ الغص يف ظ ــان  إلفَ
. 

    قُـودعـوى ممـا ههينب ف٢(والت( 
. 

هنا ابتداء من أيب متام لقصيدته باحلديث عن الطائر الغريد وتغريده على الغصون ، 
فا على الغصون يلفّهما هوى معقود ، ووصف ملنظر الطائرين اللذَين تقامسا اهلوى وتآل

وكلّ يتطعم ريق صاحبه ، مث يأيت النداء للطائرين بأن يتمتعا ذا النعيم الذي حيفّهما ، 
 .والعادة اليت جتمعهما 

ــا   ــا هنيتم ــائران متتع ــا ط  ي
    ـدحمم ـننِ يـا بقعِ البـيلو آه 
 أَبكي وقَد سمت البـروق مضـيئَةً  

زابِ فأشـرقَت   واهتـبعانُ الشير 
 

    ـودهجفـإنين م ـباحا الصموع 
   شـديد علـى احملـب احملب نيب 
   عـودـماِء ركلِّ أَقْطـار الس نم 
   ى والبيـدـجرِ القُـرتهلُّلِ الشل  

كشف عما يف صدره ملمدوحه ، فوقع البني ) فإنين جمهود آه لوقع البني: (وبقوله 
ليه ، مث يصور لنا الربيع ، حيث أشرقت لتهلله الشـجر والقـرى والبيـد ،    شديدا ع

 .مث يربط بينه وبني مدح املمدوح . وكذلك الطواويس أشرقت أذناا 

يستشعر أحاسيس الطري املبتهجة جبمال الطبيعة ،  "ومن هنا نلحظ أنّ أبا متام 
وتظهر قدرة أيب متام على ويقابل بينها وبني نفسه احلزين وآالمه املترددة فيها ، 

 : ومتطابقـة ، مثـل   ،) سـاق وسـاق  : (تشكيل وحدات متجانسة ، مثـل  
 .)٣(") ساق وقمرية(

                                                
 .على ساق الشجر : أي : يعين ذكر احلمام ، وعلى ساق : ساق ) ١(
 . ٣٠٨، ص ١ديوانه ، ج )٢(
 . ٩٤نسيمة الغيث ، ص. بني أيب متام واملتنيب ، د التجديد يف وصف الطبيعة) ٣(



 

ــ  

 :ومن النماذج أيضا قوله ميدح
  ـرمرمت ـيفَه رهي الداشوح قَّتر 
 نزلَت مقَدمـةُ املَصـيف حميـدةً   
   ـتاُء بِكفِّـهالش سالَ الذي غـرلَو 

 

 )١(غَدا الثَّرى يف حلْيِـه يتكسـر  و 
   كْفَـرةٌ ال تيـددـتاِء جالش دوي 

  ـرثْما ال تمـائشه يف٢(الَقَى املَص(  
هنا مدح للمعتصم استهلّه أبو متام بوصف الربيع وما يتبعه من مطر وخضرة ، 

يستمر يف وكيف بدت األرض يف هذا الربيع خمضرة بعد أن كانت جافة يابسة ، و
فأبو متام يصـف   "وصف النهار واألزهار ومجال الربيع وتلك األشجار املخضرة ، 

الربيع وأثره يف إيقاظ الطبيعة وإحياء األرض ، مث مبهارة الساحر يطلب إىل صاحبيه 
مث يوفق بـني  . )٣("أن يتقصيا بالنظر يف وجوه األرض ، ويتأمالها تتجدد وتتصور 

وح ، فهذا الربيع يف إطاللته كأنه إطاللة ذلك املمدوح اإلمام ، منظر الربيع واملمد
 :حيث يقول 

    ـهبيـعِ كأَنالر ـنأَطَـلَّ م لُقخ 
 يف اَألرضِ من عدلِ اإلمام وجـوده 

 

 ــرسياملُت ــهيدهاإلمــامِ و لُــقخ 
  ـرهزت جـرس الغض باتالن نوم  

 عادة ألن جوده ال يصيب البعض دون اآلخر كاملطر مث أنه جعل املمدوحفأبو متام 
يقارن بني صفات املمدوح وصفات الربيع ، فاملمدوح كرمي ، والربيـع خصـب ،    "

واملمدوح عادلٌ جواد كزهر الربيع الغض الالمع ، أما خالئقه فإا دائمة ، يف حني أنّ 
ـًا حمددا ، ويعترب الشاعر عصر ممدوحه من أزهى العصور وأكثرهـا أمانـا    للربيع أوان

وبـني عصـر    -أزهى فصول السنة  -وخريا ، ومن ثَم فإنّ الشاعر يربط بني الربيع 
 :، ويذكر بذلك من خالل وصفه جلمال الطبيعة  -أزهى العصور  -املمدوح 

                                                
 .يتثىن : تز وتتردد ، يتكسر : مترمر ) ١(
 . ٣٣٢، ص ١ديوانه ، ج) ٢(
، صـاحل عبـد اهللا التـوجيري ،    ) شعره -حياته  -عصره (الصنوبري شاعر الطبيعة يف العصر العباسي  )٣(

 . ١٤٥م ، ص١٩٨١ - هـ١٤٠١،  ١منشورات مؤسسة دار األصالة ، الرياض ، ط



 

ــ  

   ـةجةَ حـرشـعِ عسي تا فينعبأَر 
  ما كَانت اَأليـام تسـلُب بهجـةً   

ـا هلنــك للربيــعِ اَألزهــرِ   حقــ
  لَو أَنَّ حسن الروضِ كَانَ يعمـرا 

فالقصيدة . )١(" فلو أنّ الربيع يدوم كدوام جودك المتألت أيام الدهر جة وسرورا
اليت عرفت عن أيب متام ، متمثلـة يف  ) الصنعة الشعرية(تزخر ذا الفيض الزاخر من " 

كما أن القصيدة تعكس ذلك الولـع  .. طباقٍ وتشبيه ، وغريه اجلوانب البديعية ؛ من 
بني األشياء ، والرغبـة يف تـداخل   ) التمازج(و ) التقابل(و ) التضاد(لدى أيب متام بـ

 .)٢(") عناصر األشياء(
من تأخره عنـهما   -كاتيب عبد اهللا بن طاهر  -وقال يعتذر إىل إبراهيم والفضل 

 :)٣(، وميدحهما باملطر ، وكانا من أهله من طيء
 قُوالَ إلبـراهيم والفَضـل الـذي   
  بائـحـالَ سالزيارةَ والوِص عنم  

 سكَنت مودتـه جنـوب شـغافي    
  ـافـةُ اَألكْتوارِب جأْبالغ م٤(ش(  

نظمت القصيدة يف االعتذار واملدح ، فالعذر عن الوصول للممدوح كان املطر ، 
دته وتقدمي عذره للممدوح ، ومدحه بالسبب يف املانع له ، وهـذا  فمهد أبو متام لقصي

اختيار جيد هلذه القصيدة ذا االبتداء واملطلع ، واسترساله يف وصف تلك السـحائب  
إن القصـيدة  : وما أحلقته باألرض من منافع ، مث إن كان املطر هو العذر احلقيقي ، فنقول 

 أن اجلديد أن جعلها أبو متام مقدمةً ومطلعـا  قد بدأت مباشرة يف الغرض من نظمها ، إال
لقصيدته ، وإطالته يف وصفه وما يتبعه من مجال األرض وخضرا ، حيث كانت القصيدة 

 :وصفًا آلثار تلك السحائب وما أحدثته من خضرة ، حيث يقول 

                                                
 . ٩٢نسيمة الغيث ، ص. التجديد يف وصف الطبيعة بني أيب متام واملتنيب ، د )١(
عبد اهللا أمحد باقـازي ، الـدار   . النهج الشعري يف العصر العباسي األول وعالقته بالشعر اجلاهلي ، د )٢(

 . ٢٠٢م ، ص١٩٨٨ -هـ ١٤٠٩،  ١السعودية ، ط
 . ٤٣٢، ص ١ديوانه ، ج) ٣(
 .الغليظة : مرتفعتها ، واجلأبة : مجع غارب ، وهو الكاهل ، وشم الغوارب : الغوارب  )٤(



 

ــ  

 احلَاجِ املهِم وأَنصـفَت  ظَلَمت بين
   ـريـاضِ وضالر ـةفَعنبِم تهافأَت 

 ـتمإذا ه ما لَقي املَزور تملوع 
ــا ــت يف أمثَاله ملعكم وتــو  فجفَ

 

    ـافصمـا إنأي سـيطَةالب ضرع 
   ـافصالو ـنلَ املنـازلِ أَلسأَه 
   فَـافـني خـرٍ وططرٍ ذَفمم نم 
  أَنَّ الوصولَ هو القَطُـوع اجلَـافي  

كأنه يرمز ا إىل كرم املمدوح وكرمي عطايـاه ،  مث يشري إىل عظم تلك املزنة ، و
 :حيث يقول 

ــا  ــرةً أخالفُه ــتقلَّت ثَ ــا اس لَم 
  شهدت هلَا األثْـراُء أَجمـع إنهـا   

    ـافصالو ـنلَ املنـازلِ أَلسأَه 
افــر ــةُ اَألطْ لَكَرِمي ــة زنم ــن م  

 قّـة املالحظـة ،  د: ولعلّ من أظهر مميزات وصـف الطبيعـة عنـد أيب متـام     
 والتأمل الفكري ، والعكـوف علـى خفايـا األشـياء احملسوسـة ؛ السـتخراج      
 معانيها ورموزها ، واإلكثار مـن احملسـنات البديعيـة ، وكثـرة االعتمـاد علـى      

 .)١(الصور واملعاين القدمية

أن نسـجل   -بعد سرد هذا النوع من املقدمات  -ولعلّه من الواضح واجللي لنا 
وره املتميز يف املقدمات الطبيعية ، وتفننه يف الوصف الدقيق هلذا النوع من أليب متام د

إنّ أبا متام مبقدمات الطبيعة قد تربع على قمـة يف   ": املقدمات ، حىت ميكن القول 
تبدو ظاهرة مميزة مـن   "فهي مع قلّتها ، إال أا . )٢("الفن مل يصل إليها شاعر قبله 

اليت توج ا أبو متام هامةَ الشعر يف عصره ، وفـتح ـا   ظواهر التطوير والتجديد 
للشعراء من بعده آفاقًا جديدة للتحليق املبدع ، فأَثْروا ديوان الطبيعة يف شعرنا العريب 

 .)٣("بروائع القصيد 

                                                
 . ٤٩١تاريخ األدب العريب ، حنا الفاخوري ، ص: ينظر ) ١(
 . ٨١ط ، ص.مقدمة القصيدة عند أيب متام واملتنيب ، سعد الدين شليب ، مكتبة غريب ، د) ٢(
 . ٦٥م ،  ص١٩٨٨ -هـ ١٤٠٩قي رياض أمحد ، دار الثقافة ، شو. الطبيعة يف مقدمات أيب متام ، د) ٣(



 

ــ  

 : وعـن النـوع الثـاين
عن ختتلف فهذا النوع من املقدمات مل يكثر منه أبو متام ، ولكنه جاء فيه بقصائد 

، وعلى رأسها قصيدته يف فتح عمورية ، وهناك بعض  القصائد ذات املقدمات التقليدية
القصائد اليت قدم هلا مبقدمات مأخوذة ومستمدة من صلب املوضوع األساسـي ، ومل  

 .يبدأْها مباشرة بالغرض من قوهلا ، أو مبقدمات تقليدية 
الغـرض األساسـي مـن     ومن مناذج املقدمات املستوحاة من صلب املوضوع أو

 :القصيدة ، قوله
 السيف أَصدق أَنباًء مـن الكُتـبِ  
 بِيض الصفَائحِ الَ سود الصحائف يف
 والعلْم يف شهبِ اَألرمـاحِ الَمعـةً  

 

 يف حده احلَد بين اجلـد واللَّعـبِ   
 متونِهن جـالُء الشـك والريـب   

 نيبِ بـهالش ةعبنِ ال يف السييس١(اخلَم(  
ـًا على هذه القصـيدة  . يقول د أم مالمحـه قصـيدته يف    ": شوقي ضيف معلّق

عمورية اليت مدح ا املعتصم ، مسجالً انتصاره العظيم على البيزنطيني ، وهـو فيهـا   
القوة علـى العقـل ،    مبتهج ابتهاجا ال حد له ذا الفتح املبني ، وقد استهلها بتفضيل

والسيف على الكتب ، واهلزء باملنجمني وما زعموا من أن املعتصم ال يفتحها ، فـإذا  
هي تسقط أركاا ويتداعى بنياا أمام جمانيقه وجنوده البواسل ، ويفر تيوفل إمرباطور 

 .)٢("بيزنطة على وجهه 
حتليلٍ مفصلٍ ونقد قد حظيت بدراسة وافية و -وخاصة مقدمتها  -فهذه القصيدة 

بناٍء وصائب ، فمن يدرس أو يكتب عن األدب يف العصر العباسي جيد نفسه مضـطرا  
للوقوف عند هذه القصيدة ، ومن حيلل أروع القصائد العربية جيد نفسه جمربا الختيـار  
هذه القصيدة ضمن القصائد املراد حتليلها ؛ إذ إنها متثّل نقلة كربى يف الشـعر العـريب   

روائعه ، فهذه القصيدة من القصائد اليت حظيت بإعجاب األدباء والنقاد والدارسـني  و
                                                

 . ٣٢، ص ١ديوانه ، ج) ١(
 . ٢٨٣تاريخ األدب العريب يف العصر العباسي األول ، شوقي ضيف ، ص) ٢(
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لألدب العريب ، وأخذت نصيبا وافرا من التحليل والدراسة الشاملة جلميع جوانبـها ،  
 .ولكن ملاذا وصلت هذه القصيدة إىل ما وصلت إليه دون غريها ؟

يب على أذن السامع والقارئ هلا ، وال لعلّ مقدمة القصيدة هلا دورها الفعال واإلجيا
خيفى على ذي لُب ما ملقدمة هذه القصيدة من مجالٍ يف النظم وحسنٍ يف االستهالل ا 
دون غريها من مقدمات تقليدية ، فلم يكن التمهيد والتقدمي ملدح املعتصم كمـا هـو   

لغـرض ؛ ألـا   متعارف عليه يف فن املدح من مقدمة طللية ، واليت هي األنسب هلذا ا
التصقت به وسيطرت عليه باإلضافة إىل غريها من مقدمات تقليدية ، ولكن كلّ جديد 
له حالوته وجدته ، وبقدرها تكون دميومته أو زواله وسرعة تالشيه ، فهذه املقدمة اليت 
افتتح ا أبو متام مدحه للمعتصم ويذكر فيها فتح عمورية ، هلي مقدمة جديدة يف البدء 

وهي مع ذلك مناسبة ملدح املعتصم الذي من أجله نظمت القصيدة ، كيـف ال ،   ا ،
وأبو متام جنده قد نسج مقدمة هذه القصيدة ومضموا من الواقع الذي شاهده وعاينه 
وشارك فيه ، وسجله يف قصيدته هذه أصدق تسجيل ، حىت عدت هذه القصيدة أشبه 

دق وجدية عن حقبة زمنية ومعركة خاضـها  ما تكون بوثيقة تارخيية حتكي لنا بكل ص
املسلمون ضد أعدائهم ، وكان هلا احلدث والوقع القوي على اجلـانبني ؛ املسـلمني   

أيب متام وأيب الطيب وغريمها من شعراء العصر العباسـي   "وأعدائهم ، ذلك أن قصائد 
عر احلـرب  ، فكان أليب متام وللمتنيب روائع يف ش) غاية ال وسيلة(اختذت شعر احلرب 

خاصة بوصف البطولة وتصوير الفروسية ؛ ليجعالها سجالً شعريا للحرب مقصـودة  
 .)١(") الفن للفن: (لذاا ، فكأما مضيا يف هذه النزعة على مذهب من يقول 

ومن هنا فهذه املقدمة ليست مدحا للمعتصم ، وليست حديثًا عن فتح عمورية ؛ 
القصيدة قد بدأت مباشـرة بـالغرض األساسـي ،    ألا لو كانت كذلك لوجدنا أن 

جعل منها أبو متـام  ولكنها كانت حديثًا عن واقعة وأحداث وقعت قبل فتح عمورية 

                                                
زكي احملاسين ، دار املعارف . شعر احلرب يف أدب العصرين االموي والعباسي إىل عهد سيف الدولة ، د )١(

 . ٢٤٠، ص ٢مبصر ، ط
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، وهي أن املنجمني قد حذروا املعتصم من فتح عمورية مقدمة جديدة مرتبطة باملضمون
والعنب كما يف هذا الوقت ؛ إذ إا ال تفتح إال يف وقت معني ، وهو وقت نضج التني 

زعموا ، ولكن املعتصم مل يسمع هلم ، فجهز اجليوش ، وعزم على الفتح ، وبالفعـل  
 .نصره اهللا ومتكّن من فتحها ، وكذب املنجمون ولو صدقوا 

إنّ أبا متام بذكائه احلاد وقدرته الفنية وتوقّد ذهنه اختار هذا احلدث ؛ ليمهد بـه  
ة ، فكان نعم االختيار ، زاد من حسنه النظم ملدح املعتصم ، واحلديث عن فتح عموري

املوفق ، والدقة يف اختيار األلفاظ املعربة والقوية ، وتلك القافية اليت ناسبت قوة املوقف 
وعلى العموم تظل قصيدة فـتح   "وجدته ، وبالتايل الوقع احلسن يف السمع والنفس ، 
فتوحات العربية ، فلقد وضع فيها عمورية فتحا جديدا يف آفاق الشعر العريب ، شعر ال

فهـذه  . )١("جلّ املعاين احلربية وأزمخها ، واليت ركزت أساس شعر احلرب من بعـده  
القصيدة قد جعلت من أيب متام شاعرا عامليا ، حيث صور يف هذه القصيدة انتصـارات  

من ذلك ما بلغه ولعل شاعرا يف العصر مل يبلغ  "املعتصم تصويرا فنيا حقيقيا ومتميزا ، 
، فقد أحس أبو متام )٢("أبو متام يف تصويره النتصارات املأمون واملعتصم وقوادمها العظام 

"  مدحي من منط جديد مل يتهيأ لكثري من شعراء املدح ، كما أحس ه بصدد موقفأن
،  من نظم يف هذا املوضوع بنفس الدرجةمنطًا من االنفعال باملوقف مل يكن متوفرا لكل 

وعلى هذا اختلف أسلوب املعاجلة الفنية للقصيدة ، فاستهلّها أبو متام مبقدمة ، جـاءت  
 حكمية تتناسب مع جالل املوقف ، وما اطمأن إليه أبو متام من حقائق بعيدا عن الوهم

 .)٣("أو التنجيم 

وهناك بعض القصائد اليت بدأت مبقدمات تناسب مضـمون القصـيدة ، وهـي    
ثابة متهيد للغرض الذي من أجله نظمت القصيدة ، وقد جاءت مناسبة مقدمات تعترب مب

                                                
 . ١٢٨هـ ، ص١٤١٣، شوال ) ١٣٨(، العدد ) عسكرية ثقافية شهرية(جملة احلرس الوطين  )١(
 . ٦٥م ، ص١٩٧٧شوقي ضيف ، دار املعارف مبصر ، ، الشعر وطوابعه الشعبية على مر العصور ، د )٢(
 . ٢٧٤عبد اهللا التطاوي ، ص. القصيدة العباسية قضايا واجتاهات ، د) ٣(
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يف افتتاح القصيدة ا بدالً من املقدمات التقليدية أو اخلوض يف الغرض مباشرة ، حـىت  
وإن رأى البعض أا قصائد قد بدأها الشاعر مباشرة بالغرض الرئيسي منها ، إال أـا  

، حيث اختـذ ممـا   وبالتايل تعد مقدمة للقصيدة جاءت بشكلٍ أكثر مجاالً وأقوى نظما
يتصل بالغرض من نظم القصيدة مقدمةً هلا ؛ مما أعطى مطلع القصيدة شيئًا من حسـن  

وأبو متام ذه املقدمات مل يـنح  . االستهالل ، وشد االنتباه لدى السامع أو القارئ هلا 
 إىل التنويـع يف مقـدمات    منحى جتديديا كما يف مقدماته التجديدية ، ولكنه عمـد 

 .قصائده ، وهذا ما جعل منه شاعرا له قدم يف كل جمال من جماالت الشعر 
 :ومن النماذج ، قوله ميدح

ــوارِ ع وفــيوالس ــج  احلَــق أَبلَ
   كُمـناخلالفَـة م ا جـارغَد كلم 

 

 فَحذَارِ من أَسـد العـرِينِ حـذَارِ    
 فْـظى بِحص١(اجلَـارِ  واُهللا قد أَو(  

 .فقد استطاع أبو متام ببيت واحد أن يدخل يف غرضه مباشرة 
 :)٢(وكذلك قوله

ــثَم ــرى تج ةٌ وأُخدــر صم ضأَر 
ــا  هتأَير ــبالد ــت ال ــإذا تأَمل  ف

 

  مـرحوأخرى ت زقَت٣(منها الّيت ر( 
 ـدمعالُ وتثَري الرجي كما تثْر٤(ت(  

: أي  -مدح للخليفة حني عزل ، ولكن مل يبدأ يف ذلك مباشرة  يف هذه القصيدة
؛ إمنا مهد له بشيء يشبه العزل يف حياة الناس ، فاألرض فيهـا   -يف املدح والعزل 

اخلصب وفيها اجلدب ، كما أنّ البالد تستغين كما يستغين الناس ، فهناك من البقاع 
ديث عن املمدوح وعزله ، وهـو  واد مصفر ، وآخر مفعم ، مث يأيت الدخول يف احل

 .تقدمي جيد 

                                                
 . ٣٣٥، ص ١ديوانه ، ج) ١(
 . ٩٦، ص ٢املصدر السابق ، ج) ٢(
 .متطر : املمنوعة ، جتثم : املصردة ) ٣(
 .افتقر : كثر ماله ، وأعدم : ثرى الرجل ) ٤(
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 :وقال ميدح يف قصيدة جاء يف مقدمتها
   هـى آخـريفْن سي لَـيلى وليأَفْن 
ـًا     نامت عيـونُ الشـامتني تيقُّنـ
 أسر الفراق عزاَءه ونـأى الّـذي  

 

 هاتا مـوارِده فـأَين مصـادره ؟    
  واهلُمـوم عجهي سأنْ لي هرتسـام 

  هـرتاسسإذْ ي كانَ يسـتحيِيه ١(قَد(  
هذه املقدمة تندرج حتت مقدمة وصف الفراق والوداع ، ولكن ليس على عادة أيب 
متام من وصف فراق األحبة ، فهنا وصف فراق املمدوح ، وهذا تقدمي جيد ، حيـث  

وحاله وخاصـة   وصف يف هذه املقدمة حاله قبل أن يصل ملمدوحه ، فبدأ ببثِّ شكواه
ليله ، فهو يفىن وليله ال يفىن ؛ ذلك لما عرف به الليل من ثقلٍ على احملب ، حـىت إن  

 فرحوا بذلك لسهره واهلموم تؤرق مضجعه ، حيث فَقَد من كان يستحي منه ،الشامتني 
وبعد احلبيب عن عاشقه هو أضر شيء به ، مث يوجه أبو متـام احلـديث للسـائل أو    

 :حاله ، وجميبه بقوله املتسائل عن 
 ال شيَء ضائر عاشقٍ ، فـإذا نـأَى  
    ـائلي أنـا شـارحـاذا السهيا أَي 
ارِهضــا بِجــوا والرــرصــي ونإن  

   هرـائفَكُلُّ شـيٍء ض بيبه الْحنع 
  هـرـك حاضى كأنغائيب حت لك 
  ـاوِرهجم اهـوغي سبرِ ال يحكالب  

 :ضا ، قولهومن النماذج أي
ــدشرم ــاده ــا بِلســانعداعٍ د 
   ولَهـدالظَّـالم س ـرشن قَدى وناد 
  يا ذَائد اهلـيمِ الْخـوامسِ وفِّهـا   

    قـدرمـن م اجِـده مزع فأجاب 
   قَّـدالر يـونيف ع حيكُـم وموالن 

 ـدمحم ياضا ح افوا ورش٢(ع(  
ام بأبيات قدم ا لغرضه ، مشلت احلديث عن ذلـك اهلـاجس   حيث جاء أبو مت

 واخلاطر الذي دعاه يف ظلمة الليل البهيم بأن حيطّ رحله يف حياض ذلـك الشـخص   

                                                
 . ٣٤٢، ص ١ديوانه ، ج) ١(
 . ٣٠٠املصدر السابق ، ص) ٢(
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 .، لعلّها بذلك ستبلغ ما تريد  -وهو املمدوح  -

 :ومن النماذج ، قوله ميدح

 بـوأْت رحلـي يف املَـراد املبقـلِ    
  َء يعـرب كُلَّهـا  من مبلـغٌ أَفْنـا  

 فَرتعت يف إثـر الغمـامِ املُسـبِلِ    
  )١(أَني ابتنيت الْجار قَبـلَ املَنـزِلِ  

  لقد قدم أبو متام للمدح باحلديث عن اجلار ، فقد حطّ رحله وبىن داره يف مكـان
هـو الـذي   مناسب ، لكن قبل كل شيٍء اختار اجلار قبل الدار واملكان ، ولعلّ اجلار 

 :أشار إليه بقوله 

   ةـربغ أبـو الوليـد ك الظَّالمته 
 

  فتحت لنا بـاب الرجـاِء املُقْفَـلِ    
 :)٢(وقال يرثي يف قصيدة جاء يف مقدمتها
 لَنِمنا وصرف الدهرِ لـيس بنـائمٍ  
  ألَست ترى سـاعاته واقتسـامها  

    ـزائا بغـريِ خقسـر نا لهزِم٣(مِخ( 
  نفُوس بين الدنيا اقتسام الغنـائمِ ؟ 

  لَيالٍ إذا أحنَـت عليـك عيونهـا   
  )٤(أَرتك اعتبارا يف عيون اَألراقـمِ  

فقد جعل أبو متام مقدمته لغرض الرثاء حديثًا عن حال الدنيا وحقيقة ما يدور فيها 
ها أحد ، وذلك املوت الذي يتخطّف بـين  من تقلبات الدهر وصروفه اليت ال ينجو من
مث دخل يف غرضه مباشرة ، بل إن هـذا  . البشر ، فالدنيا ترى منها العجب العجاب 

التقدمي للرثاء هو األنسب يف هذا املقام ، فاملقدمة مستوحاة ومرتبطة أشـد االرتبـاط   
 .بالغرض من القصيدة ، وهذا طبيعي يف مجيع قصائد الرثاء 

                                                
 . ٢٥، ص ٢ديوانه ، ج )١(
 . ٢٣٧املصدر السابق ، ص) ٢(
زامة ، وهي حلقة من شعر جتعل يف وترة أنف البعري يشد فيها الزمـام ،  ثقب األنف لتعليق اخل: اخلزم ) ٣(

 .اإلكراه على الشيء والقهر : والقسر 
 .احليلة اخلبيثة : أقبلت ، واألراقم : أحنت ) ٤(
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خنرج ببعض املالحظات واملؤشرات اليت تنطبق علـى املقـدمات    مما سبق عرضه
 :التجديدية ، منها 

قدرة أيب متام على اإلتيان مبقدمات جديدة تناسب أغراضه املختلفة ، وخاصة / ١
الربط احملكم بني مقدمة وكذلك املدح ، الذي قدم له مبقدمات جتديدية مناسبة 

 .القصيدة ومضموا 
الطبيعية تركيزه على املقدمة وما يتعلق ا تركيـزا كـبريا ،    يظهر يف مقدماته /٢

، فيكـون   -وهو املدح  -حيث يركز على مقدمته أكثر من غرضه الرئيسي 
حجم املقدمة أكرب من مضمون القصيدة ، حىت وإن أشار إىل مضموا يف بداية 

 .آخرها  املقدمة ، فتصبح القصيدة نتيجة لذلك مترابطة األجزاء من أوهلا إىل
ولعل أبا متام بفعله هذا قد أراد أن يلفت النظر هلذا النوع مـن املقـدمات ،       

وجعلها مقدمة لقصيدة املدح اليت غالبا ما يقدم هلا مبقدمات تقليدية تناسـب  
املمدوح وتناسب املقام الذي تلقى وتعرض فيه ، فأراد أن يؤسس هلا تأسيسـا  

ريعا كمن سبقه من الشعراء ، ولكن فعل مـا  جيدا ، وال يعرض هلا عرضا س
 حىت ينبهر ا الشعراء واجلمهور ، وال تكون عرضةً للرفض أو االستهجان ،فعل 

 .فأبدع يف نظمها ، ورسم معانيها رسـما رائعا يف ثناياها 
إبداعه يف الصور الشعرية اليت حوا مقدمات قصائده التجديدية ، وكـذلك  / ٣

، واستخدامه لأللوان ومزجها ببعضها ، وإبـرازه لأللـوان يف    الفنون البديعية
صور رائعة تدلّ على امتالكه زمام الظاهرة اللونية ، وإدراكه ألمهية اللـون  

 .يت بيان ذلك يف الصور الشعرية أواحلركة واألساليب البيانية ، وسي
: لقـول  وبعد هذا احلديث املفصل عن مقدمات القصائد يف شعر أيب متام ، ميكن ا

إنّ أبا متام قد أحدث نقلةً كربى يف سرية األدب العريب يف العصر العباسي ، وذلك مبـا  
أحدثه من تطورٍ وجتديد مشل القصيدة العربية بشكلٍ عام ، وأسلوبِ الشاعر بشـكلٍ  
خاص ، ومن هنا ميكن أن نسجل له الدور اإلجيايب يف تطور الشعر العـريب ورقيـه ،   
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اجتمع أليب متام من الظروف والعوامل ما جعلـه إمامـا يف    "ه قد ويرجع ذلك إىل أن
وحسبك أن يكون من بينـهم أبـو   .... الشعر ، يأتم به أعالم القريض وأمراء البيان 

من هذه العوامل ما هو فطـري يف الـنفس ،   ... عبادة البحتري ، وأبو الطيب املتنيب 
، كمـا أنّ  )١("... والدربة واألسفار  مركوز يف الطبع ، ومنها ما هو مكتسب بالثقافة

أهم اآلثار اليت تركها أبو متام يف الشعر العريب هو إعطاؤه القصيدة شكلها النهائي  "من 
 .)٢("اليت اعتربا العصور بعد ذلك تامة ، وأخذت ا ، وجرت عليها 

،  وليس أدلُّ دليلٍ على براعة أيب متام ونبوغه من اعتراف البحتري بالفضل لـه 
: حدثين احلسني بن إسحاق قـال   ": حيث ذكر الصويل قوالً يؤكد ذلك ، فقال 

واهللا ما ينفعين هذا : فقال ! الناس يزعمون أنك أشعر من أيب متام : قلت للبحتري 
، إال به ، ولوددت أنّ األمر كما قالوا القول ، وال يضر أبا متام ، واهللا ما أكلت اخلبز 

تنخفض له ، الئذٌ به ، آخذٌ منه ، نسيمي يركد عند هوائه ، وأرضي  ولكين واهللا تابع
 .عند مسائه 

وهذا من فضل البحتري أن يعرف احلق ، ويقر به ، ويذعن لـه ،  : قال الصويل 
وإين ألراه يتبع أبا متام ومعانيه حىت يستعري مع ذلك بعض لفظه ، فال يقع إال دونـه ،  

ـًا ،   .)٣("وسهله صعبا ويعود يف بعضها طبعه تكلف
 

                                                
حممد نبيـه حجـاب ، دار   . ، د) عصر الدولة املوحدة(معامل الشعر وأعالمه يف العصر العباسي األول  )١(

 . ٢٤٧م ، ص١٩٧٣،  ٢، ط املعارف مبصر
 . ٤٩١تاريخ الشعر العريب حىت آخر القرن الثالث اهلجري ، جنيب حممد البهبييت ، ص )٢(
،  ٢صاحل األشتر ، دار الفكـر بدمشـق ، ط  . د: أيب بكر الصويل ، حتقيق : أخبار البحتري ، تأليف  )٣(

 . ٦٠م ، ص١٩٦٤ -هـ ١٣٨٤
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 الفصل  لثاني
 :مقدمات قصائد أبي تمام وعالقتها بمضمون القصيدة  : المبحث األول

على الشواهد الشعرية يف ديـوان أيب متـام ،    هذا املبحث يعتمد بالدرجة األوىل
وذلك يف كلّ غرضٍ من األغراض الشعرية اليت نظم فيها ، كما يتمحور هذا املبحـث  

 ، صيدة الـيت  هل كان بني مقدمة الق: ، وهو  سنقف عليه ونوضحهحول سؤال مهم
قدم ا أبو متام لقصيدته وبني مضموا عالقة جيدة ، أم كان هنـاك فجـوة بينـهما    

 .وانتقال فجائي يوحي بفقد العالقة ، والربط اجليد بينهما ؟
ويف حني وقعت العالقة اإلجيابية بني مقدمة القصيدة ومضموا ، فسوف نقـف  

دمة باملضمون ، حىت أصبحت القصيدة عليها بالتوضيح والتحليل وبيان مدى ارتباط املق
كال متماسك األجزاء ، ويف حني ثبت العكس فسيتم توضيحه وبيان مدى انفصـال  

 .املقدمة عن املضمون دون أن يتأثر معىن أحدمها 
وال نقصد من عنوان هذا املبحث العالقة بني مقدمة القصيدة ومضـموا حسـن   

ـ التخلص فحسب ، بل نقصد ا حسن التخ  اًلص ، وكون القصيدة مع مقدمتها كيان
، ال يعرف فيه فجوة أو انفصال عند االنتقال من غرضٍ إىل غرض ، أو  اًمرتبط اًواحد

 على من املقدمة إىل الغرض الرئيس ، وهذا ما سنوضحه يف القسم األول ، كما سنعرج
طـة  احلديث بعض القصائد اليت اشتملت على ختلص حسن ، حىت وإن مل تكـن مرتب 

 .ارتباطاً قوياً 
ويف القسم الثاين سيكون احلديث عن تلك القصائد اليت مل تتضمن عالقة إجيابيـة  
بني مقدمتها ومضمون القصيدة ، وذلك يف كلّ غرضٍ من األغراض الشـعرية الـيت   
طرقها أبو متام ، وهذا هو النهج الذي سنسري عليه يف حبثنا هذا ، وذلك إلثبات بعض 

من أعالم  اًطبق على شعر أيب متام ، فال شك أن شاعراً كأيب متام ، وعلَماحلقائق اليت تن
 شخصية أدبية تركت أثرها احلسن واإلجيايب يف عصـرها ومـا تـاله مـن     عصره ، بل 

 .عصور 
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لقد طرق أبو متام أغراضاً شعرية متنوعة ، وأجاد يف كلّ ذلك ، وإن كان هنـاك  
قادنا حول شاعريته وشعره ، إال أنه مع قيـاس  بعض املالحظات واآلراء اليت سجلها ن

هذه املالحظات واآلراء مبا أجاد فيه وذلك اإلنتاج الشعري الذي خلفه لنـا ، تـرجح   
 .كفة ما أجاد فيه وبرع 

ولسنا هنا بصدد احلديث عن القضايا اليت أثريت حوله ، أو خروجه عن عمـود  
قد كثر ، واستفيض فيه ، لكـن  الشعر العريب وغري ذلك ، فاحلديث حول هذه القضية 

اجلدير بالذكر أنه مع هذه اخلصومة حول أيب متام ومذهبه ، إال أن التاريخ قد حفظ لنا 
من تراثه الشعري ما جيعله يتصدر قمة الشعراء العرب ايدين واملبدعني ، ويثبت هـذا  

ه بفـن  آراء بعض النقاد والشعراء فيه ، كيف ال ، وهو الشاعر الذي انفرد عن غـري 
شعري ، وأسلوب بليغ ، ومذهب جتديدي تقليدي ؟ إذ متسك مبنهج الشعراء املتقدمني 
وسار عليه ، باإلضافة إىل تطويره وتغيريه يف هذا املنهج مبا يتالءم مع عصـره الـذي   
يعيش فيه ، واملتغريات اليت طرأت على احلياة العربية ، خاصة األدبية واالجتماعيـة يف  

لك احلضارة اجلديدة اليت أبت إال أن تضع ملساا على أدب هـذا  هذا العصر ، وت
العصر ، فكان أن تشرب أبو متام وشعراء عصره هذه احلضارة ، وملسوا يف إنتاجهم 
الشعري الذي ساروا فيه على ج أسالفهم عدم القبول الكامل والوقع احلسن على 

لية ، فرأى جهابذة الشـعر  السامع ، ذلك أن البيئة العباسية تغريت عن تلك اجلاه
آنذاك أن ميحوروا القدمي ويطوروه ، وخيففوا من حدة الطابع القدمي يف شـعرهم ،  
ويقلصوا من تعدد األغراض يف القصيدة الواحدة ، فكان ذلك منهم ، ولقي قبـوالً  

 .واستحساناً عظيماً 
 قليـل  بأنه مزيج من خصائص شعر ، مع قدر غري "ومن هنا متيز مذهب أيب متام 

، حيث كان له دوره التجديدي يف الشعر ، كما كان لغريه )١(" من ميزات شعر احملدثني
من الشعراء دور يف التطور والتغيري يف بنية القصيدة العربية ، سواء أكان يف الشـكل أم  

                                                
 . ١حممود الربداوي ، ص. دالفن والصنعة يف مذهب أيب متام ،  )١(
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مقدمات قصائده ، فالوقوف على األطـالل  : املضمون ، ومثال ذلك يف شعر أيب متام 
خيتلف يف مضمونه عن ذلـك الوقـوف    وبكاًء اً، ولكن كان وقوف جنده يف مقدماته

 اجلاهلي ، حىت عد البعض هذا الفعل من أيب متام خروجاً منه على عمود الشـعر ، والبكاء 
فكيف يغري يف معاين اجلاهلني ، ويرى األطالل خمضرة مزهرة بدل الوحشة والكآبة اليت 

 ..ك كانت تسودها يف الشعر اجلاهلي وما إىل ذل

ولكن يظلّ لكلّ شاعرٍ حقّه يف التعبري عن املعىن كيفما يريـد ، دون اخلـروج أو   
، معه واالتصال بـه  تنه ، وبالتايل فعليه العيش يف جمالثانية لفالتمرد على األسس والقواعد 

لكلّ شاعرٍ إطاراً خاصاً ، ولكنه غري مفصول  "والتمسك بتراثه ؛ إذ إنه من املؤكد أنّ 
تمعه وعصره ، فإطاره جزء من إطار العصر الذي يعيش فيه ، ويتـدخل يف  فيه عن جم

، املزاج الشخصي، واإلهلامي الفطري: ، منها  متجانسةصنع اإلطار عوامل متنوعة غري 
والتحصيل الثقايف ، والوضع االجتماعي ، والظرف احلضاري ، والنظام السياسـي ،  

.. احلاضر ، وما له قيمة يف نفسه يف املاضـي   واملعتقد الديين ، وكلّ ما يهم الشعر يف
فمـن  . اخليال ، والوعي الفين : والقوتان العقليتان اللتان متلكان هذا اإلطار عادة مها 

اخليال تصدر الصور مشحونة باالنفعال واألفكار ، وبالوعي الفين ذب وتنظم تنظيماً 
 .)١(" مجالياً

ره وجمتمعه ، واهتم حباضره وما له قيمـة  وهذا ما فعله أبو متام ، حيث اتصل بعص
 .يف نفسه من املاضي 

 .ومن هنا متيز أبو متام بإنتاج شعري ظهرت فيه مسات التقليد والتجديد 

                                                
 . ١٨عبد القادر الرباعي ، ص. الصورة الفنية يف شعر أيب متام ، د )١(
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 :المــدح ) ١
، هكذا نعته البحتري ، ولقد وفّق يف هذا النعـت أيمـا    )أبو متام مداحة نواحة(

انه تقريباً ، فقد بلغ عدد ممدوحيه أكثر مـن  توفيق ، حيث احتلّ املدح ثالثة أرباع ديو
ستني ممدوحاً ، ختتلف درجات مناصبهم ما بني خليفة ووزيـر وقائـد ، واتسـمت    

من املوضوعات اليت تنفعل هلا النفـوس ،   "قصائده املدحية بطوهلا ؛ إذ إنّ املدح ليس 
املقـاطع ،  وتضطرب هلا القلوب ، أجدر به أن يكون يف قصائد طويلة ، وحبور كثرية 

 .)١(" كالطويل ، والبسيط ، والكامل
 وبالنظر يف قصائده املدحية باإلضافة إىل قصائده الرثائيـة جنـدها قـد احتلّـت     

، ذلك أن أبا متام اعتىن مبدحه عناية خاصة يف الـنظم والصـياغة ، ويف    أغلب شعره
أو وزير ،  أو قائد ألنها موجهة إىل ممدوح ؛ خليفة كان اختيار املعاين املناسبة ؛ وذلك

فريغب الشاعر يف تقدمي ما حيوز على رضاء املمدوح حىت ينال ما يرجوه مـن عطايـا   
 .وهبات 

واملديح يف العصر العباسي كان مماثالً للعصور السابقة له ، لكن الشعراء العباسيني 
 زادوا يف معاين هذا املديح وصوره مبا يـتالءم مـع احلضـارة العباسـية واحليـاة       "

 جتماعية اجلديدة ومواسم اخلالفة وامللك وأعيـاد الـبالط ، ومناسـبات احلـرب     اال
 .)٢(" ..والسلم 

كما اهتم أبو متام مبقدمات قصائده املدحية ، خاصة مطالعها ، وأحسن يف إقامـة  
عالقة قوية بني مقدمات بعض القصائد ومضامينها الرئيسة ، وقولنا هذا ينطبق علـى  

 .، ال مجيعه  جزء من شعر أيب متام
 :أيب متاممبضمون القصيدة ، قول ومن النماذج على مقدمات القصائد وعالقتها 

                                                
 . ١٧٨، ص ٤إبراهيم أنيس ، مكتبة األجنلو املصرية ، ط. د: موسيقى الشعر ، تأليف  )١(
 . ٢٢، ص ٤سامي الدهان ، دار املعارف ، ط. املديح ، د )٢(
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 قُوالَ إلبـراهيم والفَضـل الـذي   
  بائـحـالَ سالزيارةَ والوِص عنم 
 ـفَتصوأَن يِي احلَاجِ املهِمب ظَلَمت 
 فأَتت بِمنفَعـة الريـاضِ وضـرها   

 زور إذا همـت وعلمت ما لَقي املَ
ــا ــت يف أمثَاله ملعكم وتــو   فجفَ

 سكَنت مودتـه جنـوب شـغافي    
   ـافـةُ اَألكْتـوارِب جأْبالغ مش 
   ـافصمـا إنأي سـيطَةالب ضرع 
   ـافصالو ـنلَ املنـازلِ أَلسأَه 
   فَـافـني خـرٍ وططرٍ ذَفمم نم 

  )١(لقَطُوع اجلَـافي أَنَّ الوصولَ هو ا
ويستمر أبو متام يف وصف تلك السحائب وما محلته من خريٍ للعباد ، فأخذ يصف 

 :اآلثار اليت نتجت عن هذه السحائب وما خلّفته من مجالٍ على األرض ، حيث يقول 
ــا  ــرةً أخالفُه ــتقلَّت ثَ ــا اس لَم 
 شهدت هلَا األثْـراُء أَجمـع إنهـا   

 منـها النتـاج ببلـدة    ما ينقَضـي 
 كم أهدت الْخضـراُء يف أحمالهـا  
 فكأنين بالروضِ قَـد أجلَـى لَهـا   
   قـرارة ـتبون ثامرٍ ضـاف عن 
  ــةيوط ننيين بالظّــاعوكــأن 
  ــطَه وس ةقميــد ين بالشــأن  وك
   هِـهوج ـةهامتاَء علـى جإنّ الش 
 ــة نزم ــن ــا م ــا آثاره  وكأنم

 

ــ  لومم ــاف ــاِء واألكْن  ة األرج
ــراف ــةُ األط ــة لَكرمي ــن مزن م 
    شـافك لـه لَقـاح ِسـري يحت 
  ـن ألْطـافوم حفلألرضِ من ت 
    افأفْـو ـيِهمـن وش لَّـةعن ح 
ــلِ خــاف ــورٍ كالْمراجِ ون واف 
 ــُألالّف ل ــا اُألالّف ــي لَه كبت 
 فَـافواألخ ظْفى والواللُّه رضخ 

ـ   د طالقـةَ الْمصـطَاف  لَهو الْمفي
ــافياَألخو هــداتوالو بامليــث  

 :مثّ يربط بني مقدمة القصيدة ووصف آثار تلك السحائب وبني مدحه بقوله 
ــيت  آثــار أيــدي آلِ مصــعبٍ ال
   مهمعـان إذا حلَلْـت عليـك متح 
  همــائ ــرهم وحف ــأنهم يف بِ   وك

ـ     وال إِخ ـنبِـال م بِسطَتالف 
 ــاف ــن ع ــاً م ــراه عافي إالّ ت 
  ـيافَألضل دي األضـيافتجبالْم  

                                                
 . ٤٣٢، ص ١ديوانه ، ج )١(
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لقد جاءت هذه القصيدة يف االعتذار إىل إبراهيم والفضل بن عبد اهللا بن طاهر من 
 .تأخره عنهما بسبب املطر ، وكانا من أهله من طيء ، وفيها ميدحهما 

ما يقدم هلمـا الشـاعر مبقدمـة     وطبيعة املدح واالعتذار يف مقدمة القصيدة غالباً
تقليدية ؛ إذ فيها من القوة والفخامة ما يناسب املوقف ومقام االعتذار واملدح ، ولكن 
أبا متام قد جاء يف هذه القصيدة بأسلوبٍ مغاير ، حيث بدأ باحلـديث مباشـرة عـن    

ن هذا االعتذار من املمدوحني ، وذكر السبب الذي منعه من الوصول إليهما ، فاختذ م
مقدمةً لقصيدته ، بل استطرد يف وصفه وما تبعه من خضـرة   -وهو املطر  -السبب 

 .ومنافع عمت الناس والبالد 
ومن الواضح أنه من املمكن البدء مبقدمة تقليدية يف املدح واالعتذار ، لكن أبا متام 

مـن   أجاد يف اختيار هذا السبب وجعله مقدمة القصيدة ، فجاء مبقدمة يف وصف منظرٍ
مناظر الطبيعة ، وهو ذلك املطر وتلك املزنة الكرمية اليت أعقبت آثاراً نافعة ، يقابلـها  
الشاعر بآثار مصعب اليت بسطت اخلري بال من وال إخـالف ، شـأا شـأن تلـك     

 ز ألحد أو منالسحائب اليت متطر وتروى دون حتي. 
فالعالقة قد بـدت قويـة    ومن هنا تظهر العالقة بني مقدمة القصيدة ومضموا ،

وإجيابية من مطلع القصيدة ، ذلك أنّ أبا متام قد اختذ من السـبب يف التـأخر عـن    
املمدوحني بداية لقصيدته ، مث ثنى باحلديث عن تلك السحائب ونتائجها اليت أخلفتها 
على األرض والعباد ، أعقبه أبو متام حبديث عن املمدوحني وكرمهما ، والوصل بـني  

وبني تلك السحائب اليت قابل بينها وبني املمدوحني ، ومن هنا جـاءت العالقـة   هذا 
 .جيدة قوية ، حيث بدت القصيدة كوحدة مستقلة مرتبطة املعاين 

ونلحظ أنّ أبا متام قد أطال وصف ذلك املطر وتلك السحائب أكثر من املـدح ،  
م يف نسج عالقة بني مـا  فلقد أحسن أبو متا.. االبتداء واملضمون واخلتام  ونلحظ مجال

قدم به لقصيدته وبني غرضه من نظمها ، بل برع يف دجمهما دجماً قويـاً منـذ مطلـع    
القصيدة ، حىت أصبحت القصيدة كال متماسك األجزاء ، وقطعة شعرية مدحية عباسية 



 

ــ  

 .ذات مقدمة طبيعية 

 جيـداً  ولقد برز البديع يف هذه القصيدة ، وأجاد أبو متام يف توظيفـه توظيفـاً  
 ، )انصغت ، انصـاف (،  )منفعة ، ضرها(،  )الوصول ، القطوع(: وجلياً ، مثل 

 ..، وغري ذلك  )األضياف ، لألضياف(،  )عافياً ، عاف(،  )اآلالف ، لآلالف(
 :ومن النماذج أيضاً قوله

ــكُوب س ــاد يةُ القحــم ــةٌ س ميد 
 لو سعت بقْعـةٌ إلعظَـامِ نعمـى   

ؤـ   لَذَّ ش  بوبها وطـاب فَلَـو تسـ
    يـهلـري ومـاٌء يجفهي مـاٌء ي 
  واستسـر ـهرأس الروض كشف 
 فإذا الري بعـد محـلٍ وجرجـا   
 أيها الغيـثُ حـي أهـالً بِمغـدا    
  ألبِــي جعفَــرٍ خالئــق تحكيـــ

    وبى املكْـرـا الثَّـريثٌ بِهغتسم 
   يبهـا املكـانُ اجلَـدوحى نعلَس 
  هـا القُلـوبقَتانفع تقام ـطيع 
   ـذوبى تمـي وأخـر ٍزالوع 
 ريـبالْم رتسلُ منها كما اسالْمح 
 ــوب لْحم أو ــرِين بها يــدي  نُ ل
  تـؤوب رى وحـنيالس وعند ك 

جِيبالن جيبالن شبهقد ي ١(ـهن(  
يعـة ، حيـث اسـتهلّها    القصيدة يف املدح ، وقد بدأها أبو متام مبقدمة وصف الطب

باحلديث عن دمية وسقيها للديار ، واملنفعة اليت أعقبتها ، حىت طابت للناس منافعها ، ولـو  
استطاعت لقامت وعانقت هذه الدمية قلوب الناس الفرحة ا ؛ إذ اخضرت األرض بعـد  

ـ  ه ، هذا املطر الذي محلته تلك الدمية ، وجرت املياه ، وأخذت احليوانات ترقص فرحاً ب
 .واألكثر من ذلك منظر الروض ومجاله الذي ظهر بعد هطول املطر 

وبعد كلّ هذا يطلق أبو متام حتية هلذا الغيث الذي أسر القلوب ، ولعلّه قد جاء بعد 
جدب وجفاف عاىن منه اإلنسان واحليوان ، ومن هنا استحق هذه التحية احلارة من أيب 

النتهاء ، ولكن ليس انتهاًء كامالً ، بل يعقبه البيت متام ، وذا البيت تأخذ املقدمة يف ا
التايل له ، وهو البيت الثامن ، والذي حيوي بداية احلديث عن مضـمون القصـيدة ،   

                                                
 . ١٥٧، ص ١ديوانه ، ج )١(



 

ــ  

 :ويلحظ فيه الربط بني ما سبق وما هو تالٍ له ، والعالقة بينهما ، حيث يقول 
  ألبِــي جعفَــرٍ خالئــق تحكيـــ

  جيبالن شبهقد ي ـهن جِيـبالن  
وبني هذا النجيـب   )أيب جعفر(فقد قرنَ أبو متام ذا البيت بني أخالق املمدوح 

، وجاء ببيت يليه مؤكّداً تلك العالقـة ،   )قد يشبه النجيب النجيب(: بقوله  )الغيث(
 :بل ومقارناً بني هذا الغيث وهذا املمدوح ، ومرجحاً 

ــا  ينف ــت ــبيف أَن   وهو فينا يف كُـلِّ وقْـت غَرِيـب      ذَا األوان غَرِي
ففي الشطر األول خاطب الغيث ، ويف الشطر الثاين قصد املمدوح ، ومن هنا جند 

 .أن العالقة قوية بني مقدمة القصيدة ومضموا ، وهو املدح 
ويف أبيات القصيدة املتبقية يدخل أبو متام يف صميم غرضه ، وميدح مبا يشتمل عليه 

 .فات جيلّها أبو متام يف شخصه املمدوح من ص
ويف قصيدة أخرى جند العالقة بني مقدمة القصيدة ومضموا قوية وموظفة توظيفاً 

 :جيداً ، وفيها يقول أبو متام
 ــد ــائر غري ــاقَك طَ ــى فش غن 

 
  ــد ــونُ تمي ــرنم والغص ــا ت لَم  

  ساق علـى سـاقٍ دعـا قُمريـةً    
 همقاست تفَدع   ـيدصى وتاهلَـو  

ــون تألَّفــا ــلِّ الغص يف ظ ــان   إلفَ
 قُــودعــوى ممــا ههينب ــفوالت  

 هــذ ــذا ه ــقِ ه ــان بِري  يتطعم
 

    يـدعم لْـكرِيـق تعاً وذاك بجم  
ــا   ــا هنيتم ــائران متتع ــا طَ   ي

    ـودهجفـإنين م ـباحا الصموع  
ــي ــعِ الب ــدآه لوق حمم نــاب   نِ ي

    شـديد علـى احملـب احملب نيب  
 أَبكي وقَد سمت البـروق مضـيئَةً  

 
    عـودـماِء ركلِّ أَقْطـار الس نم  

  ـرقَتابِ فأَشـبعانُ الشير زواهت  
    الْبِيـدى ورِ القُـرـجتهلُّلِ الشل  

 ـرقَتراقِ فأشالع طَواويس تضوم  
 فــودح ــنوه ــرقةشم أذنــاب  



 

ــ  

ــرفُلن أَمثَــال العــذارى طُوفــاً  ي
 

   يـدى الْعوارِ وقد نـدانحول الد  
  إني سـأنثُر مـن لسـانِي لُؤلُـؤاً    

 ــود ــه معقُ نِظام ــراق الع ــرِد ي  
  حىت يحلَّ مـن الْمهلَّـبِ منـزِالً   

ـ    ــه تشـ فاتيف غُر ــد جلْملييد  
تــراخلالفَــةَ رايــةً فتقاص فــعر 

 
 اودــا دهازجــالُ وحــا الرهن١(ع(  

ائتة ، حيث منظر ذلك الطائر صبدأت القصيدة بوصف منظر من مناظر الطبيعة ال
 )ذكر احلمام(الغريد ، وتغريده على الغصون اليت تتمايل به مينة ويسرة ، وذلك الساق 

دعو تلك القمرية لكي تقامسه اهلوى ، ويعيشا عيشاً سعيداً ، وهو على ساق الشجرة ي
 ..مث يستمر أبو متام يف وصف منظرمها ، وذلك إىل البيت اخلامس 

 :ويأيت بيت يعقبه يوضح سبب جهده 
ــد حمم نــاب ــينِ ي ــعِ الب   آه لوق

    شـديد علـى احملـب احملب نيب  
قدمة مشاعره النفسية وما خيتلج يف صـدره ،  فأبو متام قد عكس من خالل هذه امل

: ، وقوله  )إنين جمهود(: وحال تلك القمريتني ، فكشف عن ذلك بقوله وقارن بني حاله 
يريد أن يعبر عما يعانيه من أحزان ، ويربز هذا التقابل  "مث إنّ الشاعر .  )آه لوقع البني(

؛ لذا شكا أبو متـام  )٢(" ضي له حاجتهأمام ممدوحه داود بن حممد لعلّه يتعاطف معه ويق
حاله للممدوح ، واستمر يف بثّ شكواه ، ومن هنا بدت العالقة قوية بني ذلك ؛ ألنّ 
أبا متام لو شكا حاله للممدوح مث توقّف وشرع يف املدح لكانت العالقة ضعيفة ، لكن 

ربيـع  شكوى احلال للممدوح مث االستمرار يف بثّ ما حيسـه الشـاعر ، ومنظـر ال   
والطواويس واألشجار ، كلّ ذلك كان مرتبطاً باملقدمة أشد االرتباط ، كما نلحظ يف 

 .البيت احلادي عشر بداية الشروع يف املدح والتمهيد له 
قمة ما وصل إليه أبو متام يف جمال  "ويف قصيدة بدأها أبو متام مبقدمة طبيعية ، وهي 

                                                
 . ٣٠٨، ص ١ديوانه ، ج) ١(
 . ٨٣سعد الدين شليب ، ص. مقدمة القصيدة عند أيب متام واملتنيب ، د) ٢(



 

ــ  

 :بيتاً ، يقول فيها )٣٢(يف  ، وقد جاءت القصيدة)١(" املقدمات الطبيعية

  ـرمرمت ـيفَه رهي الداشوح قَّتر 
 نزلَت مقَدمـةُ املَصـيف حميـدةً   
   ـتاُء بِكفِّـهالش سي غـرالَ الّذلَو 
   فِْسـهبِن آسـى البِــالد كم ليلة 
  ـدهعمنـه وب وحالص يذوب مطر 
رــاه ــثٌ ظَ ــاألنواُء غي ــان ف  غَيث

دىالثَّـرى   ون ـممل به هنتإذا اد  

    ـرتكسي لْيِـهى يف حا الثَّـروغَد 
   كْفَـرةٌ ال تيـددـتاِء جالش دوي 
  ـرثْما ال تمـائشه يفالَقَى املَص 
 ــر ــه مثْعنجِ ــومٍِ وبلُ ــا وي  فيه
  ـرمطي ةن الغضـارم يكاد وحص 
 ـمرضغيثٌ م وحوالص ههجلك و 

خ عـذِّروهو م أتاه حابالس ٢(لْت(  
بدأ أبو متام قصيدته مبقدمة يصف فيها منظراً من مناظر الطبيعة وهي يف أعز أوقات 
مجاهلا ، وهو الربيع ، ومنظر األرض واخضرارها بعد هطول املطر ، وما إىل ذلـك ،  

، ف الربيع ومجالـه  بيتاً ختمها ببيت مجيل املعىن والصياغة ، فبعد أن وص )٢١(يف وذلك 
، والذي ظهرت بـدائع صـنعه يف اصـفرار     Uذكر أنّ ذلك من صنعِ بديعِ الصنع 
 :العشب بعد اخضراره ، حيث يقول 

   هعـنص عائـدال بالّذي لَـو عنص 
    ـهبيـعِ كأنأطـلَّ مـن الر لقخ 
  يف األرضِ من عدلِ اإلمامِ وجـوده 

 هـو أَخضـر   ما عاد أصفَر بعد إِذْ 
   ـرتيسالْم ـهيداإلمـامِ وه لقخ 
  هـرزت جـرس ضالغ ومن النبات  

قد أهلم الشـعر روائـع    "لقد قدم أبو متام أبياتاً رائعة يف وصف الربيع ، فالربيع 
أبا متام  القصائد ، وعزر الفرائد والقالئد ، فال بدع أن يلهم الشاعر العريب الكبري اخلالد

 .)٣("فينطق ذا الوصف الرائع اجلميل 

                                                
 . ٨٤سعد الدين شليب ، ص. مقدمة القصيدة عند أيب متام واملتنيب ، د) ١(
 . ٣٣٢، ص ١ديوانه ، ج )٢(
 . ١٩٠عبد املنعم خفاجي ، ص. سي ، داألدب العريب وتارخيه يف العصرين األموي والعبا )٣(



 

ــ  

 إحكـام العالقـة بـني مقدمـة القصـيدة      وبعد هذا الوصف حيسن أبو متـام 
 :ومضموا بقوله 

    ـهبيـعِ كأَنالر ـنأَطَـلَّ م لُقخ 
 هـودلِ اإلمامِ وجدع نضِ ميف اَألر 
 تنسى الرياض وما يـروض فعلُـه  

ـ   ظلي ـنييفةَ حلثٌ إنّ الْخـادح م  

 ــرسياملُت ــهيدهاإلمــامِ و لُــقخ 
  ـرهزت جـرس الغض باتالن نوم 
    ـذْكَري ياللّيـال ـرأبداً علـى م 
 ـرجحالفَةُ مالْخ دى ولهالْه نيع  

فنلحظ يف هذه األبيات ارتباط املقدمة مبضمون القصيدة ، وقيام عالقـة وطيـدة   
خالـربط   بينهما ، وت ـمناً جعل من القصيدة كياناً واحداً مستقالً ، حيث تسلّصاً ح

احملكم بني الربيع واملمدوح ذه األبيات ، واليت تعد حلقة الوصل بني ما قدم به الشاعر 
لغرضه وبني غرضه األساس ، حيث ربط أبو متام بني طبيعة الربيع وطبيعة املمـدوح ،  

ثر جود املمدوح وعدله بني أهل األرض ، حىت عم اخلـري  وأثر الربيع على األرض ، وأ
 .والصالح 

وبعد ما تقدم ، يتضح لنا إبداع الشاعر يف القصيدة ، وتألّقه يف رسم صورة حيـة  
ومنظرٍ مجايل لذلك الربيع ، وعقد العالقة بينه وبني املمدوح ، ومن هنا تظهر براعة أيب 

على اإلبداع يف هذا اال ، وتأثر الشعراء به من  متام يف وصف الطبيعة ، وقدرته الفنية
إحسان عباس على تأثّر األندلسيني بأيب متام يف جمال وصـف  . علّق د "بعده ، حيث 
ومن أغرب األمور أن يكون أبو متام حمركـاً يف وصـف الطبيعـة ،     ": الطبيعة قائالً 

بييت يرى أنّ وصف الطبيعـة  ، ولكن الدكتور البه "وأمنوذجاً لألندلسيني يف هذا املقام 
 :شـوقي ضـيف   . ، ويقول د " هو من أهم ما سار فيه الشعر قدحاً على يد أيب متام

 .)١(" ولعلّ من الطريف أنه وقف بعض مقدماته على وصف الطبيعة "
، حىت عـدت  يف نظمها من أوهلا إىل آخرها  القصائد أيضاً ، واليت تألق أبو متام ومن

                                                
،  ١حممد بن شريفة ، دار الغرب اإلسالمي ، بريوت ، ط. أبو متام وأبو الطيب املتنبي يف أدب املغاربة ، د )١(

 . ٦٤م ، ص١٩٨٦



 

ــ  

إلظهار تلك السمات الـيت  العباسي ، فوقف عليها النقاد والدارسون  من روائع الشعر
 :، هي تلك القصيدة اليت مدح ا املعتصم، وذكر فيها فتح عمورية ، يقول فيهامجعتها 

 السيف أَصدق أَنباًء مـن الكُتـبِ  
 بِيض الصفَائحِ الَ سود الصحائف يف

بِ اَألرهيف ش لْمـةً  والععـاحِ الَمم 
 أين الرواية بل أين النجـوم ومـا  
ــةً ــاً ملفّقـ  خترصـــاً وأحاديثـ
 عجائبــاً زعمــوا األيــام مجفلــةً
  ـةمظْلمن دهيـاَء م فوا الناسوخو 
 وصيروا األبـرج العليـا مرتبـةً   
 يقضون باألمرِ عنها وهـي غافلـةٌ  
 لو بينت قطّ أمـراً قبـل موقعـه   

الفُتوحِ ت حـيطَ بـه   فَتحعـاىل أن ي 
    ـماِء لَـهالس أبـواب حفَـتت حفَت  

 يف حده احلَد بين اجلـد واللَّعـبِ   
 متونِهن جـالُء الشـك والريـب   
 بين اخلَميسينِ ال يف السبعة الشهبِ
 صاغُوه من زخرف فيها ومن كذبِ
 ليست بنبعٍ إذا عدت وال غَـربِ 
 عنهن يف صفَرِ األصفارِ أو رجـبِ 
 إذا بدا الكوكب الغريب ذو الذّنبِ
 ما كان منقلبـاً أو غـري منقلـبِ   
 ما دار يف فَلك منـها ويف قُطُـبِ  
 لَم تخف ما حلَّ باألوثان والصلُبِ
 نظم من الشعرِ أو نثْر من الْخطَبِ

  )١(وتربز األرض يف أثوابِها القُشـبِ 
فهذه القصيدة تدور أساساً حول املدح واحلديث عن فتح عمورية ، ولكن اجلديد 
يف املوضوع أنّ أبا متام قد رأى أن يفتتح حديثه وغرضه الذي يتمحور حـول الفـتح   
ومدح الفاتح باحلديث عن احلادثة اليت وقعت قبل الفتح ، وما كان من أمر املـنجمني  

وقت الذي أراد املعتصم فيه فتحها ، فحـذروه مـن   حني رأوا عدم فتح عمورية يف ال
اإلقدام على الفتح قبل وقت نضج التني والعنب ، لكن املعتصم مل يرضخ لقوهلم ، ومل 

 .يبالِ بأكاذيبهم ، فأقدم على فتح عمورية ، وكان النصر والفتح ايد للمسلمني 
بة خلفايا األمور ، ووظّفهـا  فاستغلّ أبو متام هذه احلادثة بذكائه احلاد وفطنته العجي

توظيفاً جيداً يف القصيدة ، وذلك باختاذها مقدمة لقصيدته ؛ إذ هي مقدمة مسـتنبطة  
                                                

 . ٣٢، ص ١ديوانه ، ج )١(



 

ــ  

وقد استطاع أبو متام أن يصور األحـداث   "ومستوحاة من صلب املوضوع الرئيس ، 
، )١(" التارخيية من خالل عاطفته اجلياشة ، ويتجلى لنا رجل محاسة ورجـل انـدفاع  

مقدمة حازت على ثناء اجلمهور ، خاصةً النقاد ، فأثنوا على شاعرها وحسـن   فكانت
 .اختياره ملقدمات قصائده 

وال خيفى علينا ما يف القصيدة من جوانب مجالية أخرى ، وعلى رأسها البـديع ،  
واستغالله يف القصيدة استغالالً جيداً ، حيث أسهم البديع يف خلق جو مجايل موسيقي 

،  )صفر ، األصفار(،  )صفائح ، صحائف(،  )جد ، لعب(: القصيدة ، مثل على أبيات 
 ..، وغري ذلك  )حده ، احلد(،  )منقلب ، غري منقلب(

وكما يتضح ، فإنّ أبيات املقدمة تنتهي عند البيت العاشر ، يعقبه البيت احلـادي  
نة وقائد جيش عشر ، وفيه بداية احلديث عن فتح عمورية ، مث مدح املعتصم فاتح املدي

 .الفتح 
، ندرك األول من القصيدة وبداية احلديث عن مضمون القصيدة  وبالنظر إىل األبيات

أننا إزاء أبيات ترتبط ببعضها ارتباطاً قوياً يف الصـياغة والـنظم    -وللوهلة األوىل  -
يـات  واملعاين ، حيث يتدرج فيها املعىن تدرجاً منطقياً متسلسالً ، فلو تأملنا هـذه األب 

لوجدنا العالقة بني مقدمة القصيدة ومضموا قوية ومتأصلة تأصيالً جيداً ؛ إذ يربز فيها 
إجادة الشاعر يف ربط أبيات القصيدة ربطاً حمكماً ، حىت أصبحت القصـيدة لوحـة   
شعرية ذات معان مترابطة ومتالزمة حتكي لنا عن حادثة تارخيية من أوهلا إىل آخرهـا  

اً ، بل جند أنفسنا إزاء وثيقة تارخيية شعرية سطرها شاعر عباسـي  حديثاً مفصالً صادق
 .حلدث تارخيي وقائد عظيم يف عصر عباسي 

وعن تلك القصائد اليت أحسن فيها أبو متام اخلروج والتخلص احلسن من املقدمـة  
إىل مضمون القصيدة ، فهي كثرية ، وستشري إىل أبرزها ، حىت وإن مل تبلغ مقدمتـها  

                                                
اء علي سليم ، وكالة وف. ، موازنات دراسات حتليلية ، د )شعر ونثر(من روائع األدب العريب فنون أدبية  )١(

 . ٧٠م ، ص١٩٨٢،  ٢املطبوعات ، الكويت ، ط



 

ــ  

تلك العالقة القوية كما يف النماذج السابقة الذكر ، كما أنّ هذه العالقة بني ومضموا 
 القصيدة ومضموا مل يكن كثري من الشعراء يترمسه يف شعره ، خاصة اجلـاهليني ؛ مقدمة 

ذلك لتعدد األغراض الشعرية يف القصيدة الواحدة ، لكن اجلدير بالذّكر أنّ أبـا متـام   
من تعدد األغراض يف القصيدة الواحدة ، خاصة يف املقدمة ،  وغريه من شعراء قد قلّل

 على حسن التخلص من املقدمة إىل املضمون ، أو من غرض إىل غـرض ، وبالتايل ركزوا 
حىت عرف عن أكثر شعراء العصر العباسي حسن التخلص ، وقد جاء بعد أيب متام من 

إال حمسن الـتخلص إىل ممدوحيـه ،    حاز املتنيب السبق فيه ، فال جنده "اهتم به ، فقد 
وخاصة يف قصائد السيفيات ، يسانده يف ذلك متكنه من أزمة الشعر وتـدفق املعـاين   
وانسياا بني يديه ، حيث يرى منها يف قارعة الطريق ما ال يرى غريه يف كـثريٍ مـن   

 .)١(" األحيان
 :)٢(اليت أحسن فيها التخلص ، قولهومن قصائد أيب متام ، 

 الرسوم فقد أذكَرنَ مـا سـلَفَا   أما
 ال عذْر للصب أَنْ يفْنى احلَيـاء وال 
ــافحٍ ودمٍ  ــاٍء س ــلَّ مب ــى يظَ تح 
 ويف الْخدورِ مهاً لَو أنهـا شـعرت  
 هرِ قد لبِسـتـومِ الزآللئٌ كالنج 
فابتكَرت نيعاها البد دون كُلِّ خم 

تقد كان النأي خالئقُهـا  ال أظلم 
 غيداُء جاد ولي الْحسـن سـنتها  
 مصــقُولةٌ ســترت عنــا ترائبهــا
ــه ــى تأْنِيبِ ــذولُ عل ي العــح ضي  

 فَال تكُفَّن عن شـأَنيك أَو يكفَـا   
 للدمعِ بعد مضي الْحـي أَنْ يقفَـا  
 يف الربعِ يحسب من عينيه قد رعفا
 إذاً طَغت فَرحاً أو أُبلست أسـفا 
 أبشارها صدف اإلحسان ال الصدفا
 بكراً ولكن غدا هجرانهـا نصـفا  
 من قبل وشك النوى عندي نوى قَذَفا
ــا ــه روضــةً أُنف يفصــاغَها بِيد 
 قلباً بريئـاً ينـاغي نـاظراً نطفـا    
  بِعذْرِ من كان مشغوفاً ـا كَلفـا  

                                                
 . ١٠٤مقدمات سيفيات املتنيب ، ص )١(
 . ٤١٨، ص ١ديوانه ، ج )٢(



 

ــ  

بيتاً ، حيـث   )٥٧(اليت بلغت م يف املدح إىل اية القصيدة ، وهكذا يستمر أبو متا
بدأ هذه القصيدة املدحية مبقدمة طللية ، حيث إن الرسوم أثارت شوقه وحزنه علـى  
أحبته ، فامر الدمع إثر ذلك ، فال وسيلة لما أثارته إال الدمع والبكاء على األطالل ، 

ك املها اليت يف اخلدور ، ويصور حسنها وموقفها جتاه مجاهلا ، فهي ويعلل فعله هذا بتل
إن اغترت به طرت فرحاً ، وإال حزنت شفقةً على من وقع يف حبها وأسرته ، وـذا  
البيت الذي صور فيه مجال تلك املها اإلنسية استرسل أبو متام يف وصـفها ووصـف   

مث يتوجه احلديث للعاذل الذي وجـد  . فراقها الذي بكرت به ، أما هجراا فهو قدمي 
 .قبوالً لكلف هذا احملب وحمبته هلذه املرأة 

وهنا تقترب مقدمة القصيدة من ايتها ، ويبدأ الربط بينها وبني مضمون القصيدة 
 :والتخلص احلسن ، وذلك يف بيتني ، مها 
 ودع فؤادك توديع الفـراقِ فمـا  

 طَـو وقجياهد الش جي راً ثُـم بـهذ 
  األيـام البســة  جبـوده انصـاتت  

 أراه من سفرِ التوديـعِ منصـرِفا   
 جِهــاده للقَــوايف يف أبِــي دلفــا
  شرخ الشباب وكانت جلة شـرفا 

ففي البيت األول يسلي أبو متام نفسه عما أصاا من فراق ، يعقبه شوق لألحبة ، 
بـه ،    فخاطب نفسه يف هذا البيت بتوديع فؤاده وما ألَم به كتوديعه الفراق يوم ألَـم

ولكن احلقيقة اليت ختتلج يف نفسه أنه ليس منصرفاً عن التوديع ، يؤكد هذا قولـه إنـه   
جياهد الشوق مرة ومرة جيذبه ، بل يشبه حاله هذا جبهاده لقـوايف الشـعر يف ذلـك    

 .الشخص ، وهو املمدوح أبو دلف 
وا وحلقة الوصل بينهما هو ذلـك  ومن هنا فالعالقة بني مقدمة القصيدة ومضم

التشبيه الذي أحسن أبو متام التخلّص به ، فنجده قد أحكم به العالقة واخلـروج مـن   
مقدمة القصيدة إىل مضموا ، وهو املدح ، فقد خرج من املقدمة إىل املضمون بتشبيه 

عنـدما  ما حيسه احملب ، من فراقٍ وشوق ، وجهاده معه تارة ، وتارة جذبه له حبالـه  
جياهد القوايف يف أيب دلف ، وهو خروج متصل وهادئ ، أجاد فيه أبو متام ، وبالتـايل  



 

ــ  

عكس حسنه ومجاله على القصيدة يف إحكام العالقة ، بينما قدم بـه وبـني غرضـه    
 .األساسي 

 القصيدة لوجدنا البديع وكيف نثره الشاعر على األبيات باتزان وإحكام ،ولو تأملنا 
زخر بألوان البديع ، اليت عكست على القصيدة موسيقى رائعة ، وبالتايل فجاء بقصيدة ت

 .الوقع احلسن يف السمع 
 :ومن النماذج أيضاً ، قوله

   هـى آخـريفْن سي لَـيلى وليأَفْن 
ـًا     نامت عيـونُ الشـامتني تيقُّنـ
  أسر الفراق عزاَءه ونـأى الّـذي  

   م نفـأَي هارِدـواتا مه ؟ هرـادص 
  هرتسـام واهلُمـوم عجهي سأنْ لي 
  هـرتاسسإذْ ي كانَ يسـتحيِيه ـأَى    قَدقٍ ، فـإذا نعاش رال شيَء ضائ 

    ـائلي أنـا شـارحـاذا السهيا أَي 
ارِهضــا بِجــوا والرــرصــي ونإن 
   امـهـذْلَ مـن أيالْخ ما إن خياف 

. 

 ٍء ضـائره عنه الْحبيب فَكُلُّ شـي  
  هـرـك حاضى كأنغائيب حت لك 
  ـاوِرهجم اهـوغي سبرِ ال يحكالب 

   هـرأنّ نصـراً ناص تـيقّن ١(أحد( 
. 

لقد بدأ الشاعر قصيدته باحلديث عن حاله ، ووصف ما جرى له من فراق ومشاتة 
 .د الشامتني ؛ نظراً لما حلّ به ، فال شيء يضر العاشقني أكثر من البع

ويستمر أبو متام يف حديثه عن الفراق إىل البيت الرابع ، مث يبدأ بالتمهيد للحديث 
عن مضمون القصيدة ، وهو املدح ، والربط بني املقدمة واملضمون ، والتخلص احلسن 

اخلامس والسادس ، حيث سؤال وإجابته ، ومثلت اإلجابة : بينهما ، وذلك يف البيتني 
مدوح والتصاقه به ، وشدة اتصاهلما ، لذا جند أن بعده عنـه  مدى ارتباط الشاعر بامل

يؤدي به إىل احلالة اليت وصفها يف مقدمة القصيدة ، ونلحظ مدى حسـن الـتخلص   
 .والربط بني أجزاء القصيدة ، واليت بدت واضحة جلية يف أبيات القصيدة 

                                                
 . ٣٤٢، ص ١ديوانه ، ج )١(
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 :قوله حني عزل مالك بن طوق عن اجلزيرة: ومن النماذج أيضاً 
ضأَر ــثَم ــرى تج ةٌ وأُخدــر صم 

ــا  هتأَير ــبالد ــت ال ــإذا تأَمل  ف
 ــه وقْتل ــاع ــاوره البق ــظٌّ تع  ح
 لواله لَـم تكـنِ النبـوة ترتقـي    
 ولذاك أعرقَـت الْخالفـةُ بعـدما   
ــيت   ــةَ اِهللا ال ــا كعب ــه رأين  وب
   ـكـلَ مالمحـذْ تتلك اجلزيرةُ م  

 يت رزقَت وأخـرى تحـرم  منها الّ 
 ري الرجـالُ وتعـدم  تثْري كما تث

 ــم فعم وواد ــفْر ــه ص  ! واد ب
ـ    همشرف احلجاز وال الرسـالة تت

 ـئمشم لْقع يصوراً وهرت عمع 
  حـرمحـلُّ وتنيا تالد هي كوكب 

 بـهمعنها م الغيث وباب ١(أمست(  
مبقدمة استمدها من صـلب  بيتاً ، بدأها أبو متام  )٦٠(عدد أبيات هذه القصيدة 

عن اجلزيرة  )مالك(املوضوع الرئيس ، وذلك بأبيات تدلّ على املضمون ، فحني عزل 
 .قال هذه القصيدة ، وفيها يشيد بأيام توليه وميدحه 

لقد جاء أبو متام بتمهيد وتقدمي مناسب هلذا املضمون ، وربط بينه وبني غـرض  
جدباء ال تشرب املاء ، ومنها ما : ردة ، أي القصيدة ، فاألرض أنواع شىت ، منها مص

يدوم عليها املطر ، فالبالد تثرى وتعدم كالرجال ، حىت إن من البقاع ما هو مصفر وما 
هو خمضر ، واملمدوح من النوع الذي يشبه ذلك املخضر ، والذي يدوم عليه املطر ، مث 

يرة ، وابتهجوا فرحـاً  يدخل أبو متام يف مدح املمدوح وكيف سعد الناس بتوليته للجز
 .أيام توليه بتلك العيشة اهلنية ، يف حني بدا هلم العكس حني عزل 

 .ومن هنا تظهر العالقة بني ما قدم به أبو متام وبني مضمون القصيدة 
 :ومن القصائد اليت متاثلها ، قوله يف املدح

 بـوأْت رحلـي يف املَـراد املبقـلِ    
 

  يف إثـر الغ تعـبِلِ  فَرتـامِ املُسم  
  من مبلـغٌ أَفْنـاَء يعـرب كُلَّهـا    

  أَني ابتنيت الْجـار قَبـلَ املَنـزِلِ    
                                                

 . ٩٦، ص ٢ديوانه ، ج )١(



 

ــ  

 ـرِمنصلِ الذي مل يبِالطِّـو وأخذت 
 

  ثنياه والعقد الـذي لَـم يحلَـلِ    
   ةبغـر أبـو الوليـد هتك الظالم  

ـ       لِفتحت لنا بـاب الرجـاِء املقفَ
  بأتم من قَمـرِ السـماِء وإنْ بـدا   

  )١(بدراً وأحسن يف العيون وأمجـلِ  
لقد بوأ الشاعر رحله يف مكان مقبل ، وغمام مسبل ، حىت إنه مع فرحتـه ـذا   
  ين قد ابتنيـتاملكان أطلق عبارة رائعة تعكس مدى فرحته ، فمن مبلغ أفناء يعرب أن

 .حكمة مشهورة  هاختار جاره قبل داره ، وهذفالشاعر . اجلار قبل الدار ؟
ويف البيت الرابع يكشف الشاعر عن ذلك اجلار الذي هتك الظالم بغرته البيضاء ، 

، فالعالقة قائمة بني ما قدم به وبني مضمون  )أبو الوليد(املمدوح  -بال شك  -وهو 
 .القصيدة ، والتخلص حسن بينهما 

 :ومن القصائد أيضاً ، قوله مادحاً
 مالي بعاديـة األيـامِ مـن قبـلِ    

 
  مل يثْنِ كيد النوى كيدي وال حيلي 

  ال شيء إال أباتتـه علـى وجـلٍ   
  ولَم تبِت قَطُّ من شيٍء على وجـلِ  

  قـهالئمـن خ مع دهرقد قَلقلَ الد  
  طولُ الفراقِ وال طُولٌ من األجـلِ  

ك وعننيا أُجِبلين عن الدين والدس 
 

  أيب ســعيد وفقْديــه فــال تســلِ 
  نتـهاألماين قَبـلَ ظَع لْيمن كان ح  

  )٢(فصرت مذْ سار ذا أمنية عطُـلِ  
يضـنون   -إعجاباً منهم ا  -مدائح أيب متام كانت جتعل ممدوحيه  "ومن هنا فإن 

 .)٣(" ا على من ال يستحقها
 

                                                
 . ٢٥، ص ٢ديوانه ، ج) ١(
 . ٤٣، ص ٢املصدر السابق ، ج) ٢(
 . ٦٥٢مصطفى الشكعة ، ص. اسي ، دالشعر والشعراء يف العصر العب )٣(
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 :وعن القسم الثاين 
وهي تلك القصائد اليت خلت من تلك العالقة اإلجيابية احلسنة بني مقدمة القصيدة 
ومضموا ، فهي كثرية يف باب املدح ، وبالتأمل فيها جند أنّ أبا متام قد سـار علـى   

ة ، منوال الشعراء املتقدمني يف عدم االحتفاء ، والعناية بإقامة عالقة بني أجزاء القصـيد 
بـال   -خاصة املقدمة واملضمون ، أو حىت حسن التخلص من غرضٍ لغرض ، وهـذا  

 ليس عيباً أو قصوراً يف شعر أيب متام ، إمنا هو عالمة بـارزة مـن عالمـات     -شك
شاعريته ومتسكه بتراثه الشعري ، بل والعناية به واإلكثار منه ، والسري على القواعـد  

، شاعر أو فنان قاعدة يعتمد عليها ، ومنها يتأسس وينطلـق  القدمية ؛ إذ إن لكلّ الشعرية 
مث تبدأ التفرعات من هذه القاعدة ، واليت ختلفها جهود الشاعر أو الفنان وإجنازاته اليت 
تسجل له ، وهذه النقطة تعد ركيزة أساسية وجلية يف شعر أيب متام ، فمن املاضي بدأ ، 

روجاً إجيابياً يف أغلب احلاالت ، وليس مجيعها ، ومنه خرج خروجاً أراه ويراه الكثري خ
 .ولكنه خروج ال مترد وتطاولٌ على التراث وأصالته 

ذلك التعظيم والتبجيل إلبـراز  :  -خاصة مقدماته  -ومما يلحظ يف شعر أيب متام 
مظاهر القدمي ، حيث وقف عند بعضها وقوفاً طويالً ، مع أننا جنده يف بعضها قد أبدل 

لبعض مظاهر القدمي وغريها ، كما يراها الشاعر املتقدم ، لكنه مل خيـرج عـن   نظرته 
، وقف على األطالل ، ودعا بالسقيا هلا ، وحتدث عن الفراق والوداع أصوهلا ، حيث 

وتغزل ، ولكن كان ذلك كله مبعان وألفاظ شاعرٍ عباسي ، وروح متحضرة ذواقة 
اً قوياً مبدى ما يكنه الشاعر العباسـي ،  حساسة مبدعة ، وعند قراءا حنس إحساس

وبالتـايل  خاصة أبا متام لتلك املظاهر القدمية ولتراثه األصيل ، وكيف تذوقها وتشـرا ،  
محورها وكَيفها مع عصره ، كما ينتابنا شعور جبمال هذه املظاهر فنتذوقها تذوقاً 

ر يف أحكم وأبرع صـورة  رائعاً ، ذلك أن الشاعر أبدع يف رسم صورة هلذه املظاه
 .شعرية مجالية 

ومما يلحظ أيضاً أنّ أبا متام قد تبع السابقني يف اخلروج املنفصل مـن املقدمـة إىل   
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دع ذا ، ودع : مضمون القصيدة ، سواء أكان ذلك بألفاظ متعارف عليهـا ، مثـل   
ممدوحه أو خروجاً مباشراً وفجائياً ، ذلك بأن توصله العيس إىل .. عنك ذا ، وغريها 

أو حتطه راحلته يف كنف املمدوح ، أو يصل إليه مباشرة حبرف من حروف اجلر أكثـر  
ومن هنا مل تقم أدىن عالقة بني مقدمة قصائد هـذا  .  )إىل فالن(: منه أبو متام ، وهو 

 .النوع وبني مضامينها 
 :ومن النماذج ، قوله مادحاً

 أَبدت أَسى أَنْ رأَتين مخلس القُصبِ
  ست وعشرونَ تـدعوين فَأَتبعهـا  

 وآلَ ما كانَ من عجبٍ إىل عجبِ 
  )١(إىل املَشيبِ ومل تظْلم ومل تحـبِ 

 :إىل أن يقول 
   لَّلَـهجا تديـدخنـه ترِي مكنال ت 
  ال يطْرد اهلَم إالَّ اهلَم مـن رجـلٍ  

 انَ ذَا شطَبِفالسيف ال يزدرى إنْ ك 
  مقَلْقلٍ لبنـات القَفْـرة النعـبِ   

 لَـه أَيتر فَّتالْت باضٍ إذا الكُرم 
  ستصبِح العيس بِي واللَّيلُ عند فَـىت 

 بِوخدهن استطَاالت علَى النـوبِ  
  كَثريِ ذكْرِ الرضا في ساعة الغضبِ

 ) ٩( ه القصيدة مبقدمة عن الشباب والشيب ، جـاءت يف  بدأ أبو متام هذ
، عن الشيب وموقف املرأة منه ؛ لما رأت لَمعانه يف الرأس أبيات ، تضمن احلديث 

وذلك اجلسد الشن ، ويتوجه اخلطاب هلا يف البيت السابع بعدم إنكار الشـيب  
القـوة وكثـرة   الذي ألَم به ، فالسيف وما به من شطب ال ينكر ؛ إذ هو دليل 

، ، يعقبه حديثٌ عن اهلم ، وقد يقصد به هم الشـيب  احلروب اليت مارسها صاحبه 
ولن يبعده إال مهة رجل يركب اإلبل مسافراً يف القفار واملفاوز ، حىت إذا أحاطت 

 .به النائبات استعمل هلا اإلبل 

 
                                                

 . ٦٧، ص ١ديوانه ، ج )١(
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 :ويلحظ يف البيت العاشر العيس اليت تصل به إىل املمدوح 

صبِحتفَـىت  س دنلُ عاللَّيبِي و يسبِ   العضالغ ةاعي سا فضكْرِ الركَثريِ ذ  
وهنا بداية الوصول للممدوح والدخول يف مضمون القصيدة ، حيث ال عالقة أو 
ارتباط وختلص حسن بني مقدمة القصيدة ومضموا ؛ إمنا السري على طريقة الشـعراء  

 .املتقدمني 
 : قصيدة أخرىوكذلك قوله يف

ــه ــن أَربِ ــدارِ م ــاًء يف ال  إنّ بك
 ا سجسج الشوقِ مثـلَ جاحمـه  م
 

  ــه ــى طَربِ ــاً عل ــايعا مغرم  فش
  ـبهشؤتاهلـوى كم ١(وال صريح(  

 :املطر مث ينتقل لوصف 

 قــل صهــبني ص ــر الْمنك  مزمجِ
   ولَقَـد الفـال بِـه دوعص تعاد 

نالْج لَبتهس ـ قَد  وب والدين والدنـ
 

    بِهـخص ـنم ـانملُ الزأَز طْرِقي 
لَبــهج الفضــاِء مــن ميأد صــح 
ــلَبهيف س ـــيا وصــايف احليــاة  

 :مث ينتقل للغرض األساسي من القصيدة بقوله 

ــك دع ذا إذا انتقَلْــت إىل   الْمدحِ وشـب سـهلَةُ بِمقْتضـبِه      دع عن
شاعر هنا اعتمد على اخلروج املنفصل بني مقدمة القصيدة ومضموا ، وذلـك  فال
يف البيت الثالث عشر ، حيث جاءت القصـيدة يف اثـنني    " دع عنك دع ": بقوله 

 .وأربعني بيتاً 
 :ويف قصيدة أخرى سار فيها أبو متام على شاكلة القصائد السابقة ، قوله

ـ   ـا صارٍ ومإىل د وعمالد دهاأَهح  
ــوافحها  يف س مــه ــازِلِ س نلْمفَل  

  ثـةادمانُ عليها كُـلَّ حلَى الزأَش 
 

  )٢(وفُرقَة تظْلـم الـدنيا لنازِحِهـا    
                                                

 . ١٤٤، ص ١ديوانه ، ج )١(
 . ١٨٥، ص ١، ج املصدر السابق )٢(
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 :مث ينتقل للغرض األساسي من القصيدة بقوله 

ــباً  نتســاالً وم ــارم أفع  إىل األك
 أســاس مكّــة والــدنيا بعــذْرتها

 

 تعِ الذّم يومـاً يف طَوائحهـا  مل ير 
  مل ينزلِ الشيب يف مثنى مسـائحها 

بيتاً ، وهي يف املدح ، وقد بدأها مبقدمة تقليدية ، ومـا   )٤١(القصيدة جاءت يف 
نلحظه هو ذلك االنتقال املباشر واملنفصل بني مقدمة القصيدة ومضموا ، حيث انتقل 

االً مباشراً ؛ مما أفقد القصيدة أي عالقة إجيابية أو إىل املمدوح يف البيت الثاين عشر انتق
 .ختلُّص حسن بني أجزائها 

وبعد هذا احلديث عن عالقة مقدمة القصيدة مبضموا يف غرض املدح ، ميكن أن 
 :نسجل بعض املالحظات اليت خرجنا ا ، وهي كاآليت 

 :تسم مبا يلي لقد أنتج أبو متام قصائد مدحية متثل تقليده وجتديده ، وت -١
قصائده املدحية التقليدية تعكس مدى متسكه بالقدمي والعناية به ، حيـث  / أ      

حنا يف أغلبها منحى الشعراء القدامى يف عدم العناية الكاملـة بتماسـك   
أجزاء القصيدة ، وكذلك الوصول إىل املمدوح على طريقة املتقـدمني ،  

ه من مقدمة القصـيدة إىل  يف حني جند بعض القصائد قد أحسن يف ختلص
 .مضموا ، أو من غرضٍ إىل غرض 

قصائده املدحية التجديدية تعكس مدى الدور اإلجيايب الذي قام به أبو متام / ب    
 .يف إنتاج شعر ينسب لشاعر وعصر عباسي 

قيام عالقة إجيابيـة بـني    -خاصة التجديدية  -يلحظ على قصائده املدحية  -٢
ا ، يف حني جند بعـض قصـائده ذات املقـدمات    مقدمة القصيدة ومضمو

التقليدية ختلو من هذه العالقة إن مل يكن أكثرها ، وبالتايل فـديوان شـعره   
مزيج من شعر تقليدي وجتديدي عباسي ميكن أن نثبت من خالله متسك أيب 

 .متام بتراثه القدمي وجتديده مبا يناسب عصره 
r     r     r 
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 :الرثــاء ) ٢
أبو متام قصائد عديدة يف رثاء بعض الشخصيات البـارزة يف عصـره ،   لقد نظم 

وأجاد يف نظمها إجادة حسنة ، وبرع يف تصوير الفاجعة واملصاب اجللـل ، وصـوره   
تصويراً دقيقاً مستقصياً مجيع جوانبه ، ويف كلّ قصيدة جنده يقدم هلا مبقدمة تناسـب  

يعد عصر بـين العبـاس    "باشرة ، لذا غرض الرثاء ، أو يبدأ بالرثاء وتصوير املصاب م
أنضج العصور األدبية فكراً ، وأرقاها علماً ، وأبدعها صورة ، وأظرفها شكالً ، وأاها 

 .)١(" ...منظراً 
، يف فني املدح والرثاء ، وأكثر فيهما دون غريمها  أجادقد إنّ أبا متام : وميكن القول 

بني املدح والرثاء وثيقة ؛ إذ إن الرثاء هو مدح  فالعالقة "وأجاد فيهما إجادةً حسنة ، 
وقد كان متازج ظاهريت املديح والرثاء يف شعر أيب متـام ،  ... للميت بشكلٍ أو بآخر 

 .)٢(" ؛ لغلبة املديح والرثاء على شعره )مداحة نواحة(: حىت دعي 
ـاء   فقد أبدع  "،  جادة أيب متام يف نظمهاكما يلحظ على قصائده الرثائية إ ـام يف الرث أبو مت

إبداعاً وصل فيه إىل حد السحر والبيان الرائع ، والوصف اد ، فقد كان أبو متام يـزج العاطفـة   
 .)٣(" ...باخليال بالعقل ، حبيث إنْ قرأنا بعض مراثيه ال تعده إال فيلسوفاً أو حكيماً 
مبقدمات ، وعالقة هذه وما يعنينا هنا هو تلك القصائد الرثائية اليت قدم هلا أبو متام 

أما عن تلك القصائد اليت كانت حديثاً مباشراً يف الرثاء ، . املقدمات مبضمون القصيدة 
فلن نعرج عليها ؛ ألنها ختلو من املقدمة ، وبالتايل ليس هناك ما حيتاج أن ننظر فيه من 

 .قيام عالقة بني املقدمة واملضمون 
أنّ مجيع مقدماته اليت جاءت يف بعض : متام  ومما يالحظ على فن الرثاء يف شعر أيب

                                                
 ، ١حممود حسن أبو ناجي ، دار مكتبة احلياة ، لبنـان ، ط . أو جراحات القلوب ، دالرثاء يف الشعر العريب  )١(

 . ٣٨٦م ، ص١٩٨١ - هـ١٤٠١
 . ٨٣عبد اهللا باقازي ، ص. يف العصر العباسي األول وعالقته بالشعر اجلاهلي ، دالنهج الشعري  )٢(
 . ١٧٢حممود حسن أبو ناجي ، ص. الرثاء يف الشعر العريب أو جراحات القلوب ، د )٣(
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القصائد إمنا هي من صميم الغرض الرئيس ، ومن صلب املوضوع ، وهو الرثاء ، فإما 
أن يعظم ما حلّ به من خطب ، مث يكشف عنه ، أو يطلق بعض األبيات اليت يتحدث 

تشـكل   فيها عن الدهر وتلك اخلطوب ، وذلك املوت الذي حلّ بذلك العزيز ، واليت
من أغلبها أروع أبيات احلكمة اليت تضمنها شعر أيب متام ، ويف ذلك يقول الـدكتور  

وختتلف قصائد الرثاء عند أيب متام ، فتارة تكون حزينـة البدايـة    ": حممود أبو ناجي 
باختيار ألفاظ دالة على ذلك ، وأحياناً يبدأ بالندم على خسارة األدب والدين والكرم 

اناً يكون يف بدايته حكيماً بارعاً يف اختيار ألفاظ قليلة تدلّ على معان والشجاعة ، وأحي
 .)١(" عظيمة

 :ومن قصائده الرثائية ، قوله
 أعيـدي النــوح معوِلـةً أعيــدي  
ــرات  ــراً يف حاس ــومي حاس  وقُ
 هو اخلطب الذي ابتـدع الرزايـا  
ــا   ــانٌ فتاه ــت خراس  أال رزِئ
ــؤولٍ منيــلٍ   ــت مبس  أال رزِئ

ــالّ  أال إنّ ح ــود ــدى والْج الن 
. 

 وزِيدي من بكائـك ثُـم زِيـدي    
 ودــد ــورِ وللخ ــوامش للنح خ 
 وقال ألعـينِ الـثّقلَنيِ جـودي   
    ليـدالْو ـنب مـريغداةَ ثَـوى ع 
  ــد ــتالف مفي بِم ــت  أال رزِئ

 ـعيدفَرِ الصمن ح للت٢(حبيثُ ح( 
. 

و متام بأبيات ممهدة للدخول يف الرثاء بيتاً ، بدأها أب ) ٣٣( القصيدة وقعت يف 
، وهذه األبيات ناسبت غرض الرثاء ؛ إذ ليس من املناسب بدء الرثاء مبقدمة طللية 

لذا جند أبا متام قد قدم لرثـاء امليـت   .. أو غزلية أو وصف للفراق ، وما إىل ذلك 
لنياح والبكاء ، ببعض األبيات اليت يتوجه فيها باحلديث إىل تلك املعولة بأن تزيد يف ا

نتيجة اخلطب الذي ذرفت جراءه العيون ، مث يبدأ يف بيانـه  . وتلطيم اخلدود ملاذا ؟
 :بقوله 

                                                
 . ١٧٣حممود حسن أبو ناجي ، ص. الرثاء يف الشعر العريب أو جراحات القلوب ، د )١(
 . ٢٠٩، ص ٢ديوانه ، ج )٢(
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ــا   ــانٌ فتاه ــت خراس  أال رزِئ
. 

     ليـدالْو ـنب مـريى عغداةَ ثَـو 
. 

 إال أنه أجاد فيها ، وقدم  -مع أا أول إشعاره  -فنلحظ يف هذه القصيدة الرثائية 
 جيد ، وجند العالقة القوية واإلجيابية قائمة بني ما مهد به وبني بداية الشروع هلا بتقدمي

 .يف الغرض الرئيس 
 :ومن قصائده الرثائية أيضاً ، قوله

 يا دهر قدك وقلّمـا يغـين قَـدي   
 ولقد أحيط بنـا ومل نـك صـورة   
    لَـم للمجـد ـةُ زهـرةأي يا دهر 
ــعافها  ــاِء يف أش ــت للعنق  أترع

 ان قَرم كاسـمه قَرمـاً ومـا   قد ك
 نجماً هدى هذاك جنم الْجـدي إنْ 

. 

    املـورد ـرِء مر الظـمشوأراك ع 
    ولـدـا نلنـا ولَم دعواسـت بك 
   ـدضخت لَـم كةةُ أيوأي ففجت! 

   داألسـو بالـذُّعاف كأساً تـدفَّق 
   كأمحـد نساُء بـين أبيـه تولَد 

 )١(ك جنـم الفرقَـد  حار الدليلُ وذا
. 

نرى أبا متام يف هذه القصيدة قد استهلها ببعض األبيات ، تناول فيها احلـديث  
عن الدهر ، وكيف كتبت علينا اخلطوب واملصائب قبل أن نولد ، فأي زهرة يـا  

وهنا داللة على أن املوت يتلقف الناس مـن  . دهر مل جتفف ، وأي أيكة مل ختضد ؟
 .كلّ ناحية 
املالحظ أن األبيات اليت مهد ا وبني بداية الرثاء يف البيـت اخلـامس   ومن 

 .عالقة جيدة 
 :)٢(وشبيهة ذه القصيدة ، قصيدة أخرى ، يقول فيها

 لَنِمنا وصرف الدهرِ لـيس بنـائمٍ  
 ألَست ترى سـاعاته واقتسـامها  

 خزِمنا لـه قسـرا بغـريِ خـزائمِ     
 نفُوس بين الدنيا اقتسام الغنـائمِ ؟ 

                                                
 . ٢١١، ص ٢ديوانه ، ج )١(
 . ٢٣٧، ص ٢املصدر السابق ، ج )٢(



 

ــ  

 لَيالٍ إذا أحنَـت عليـك عيونهـا   
 رِقْنا بِذَمش   ـهإن ـلْمهرِ يـا سالد 

  مـن آلِ مالـك الْمفقود دإذا فُق 
. 

 أَرتك اعتبارا يف عيـون اَألراقـمِ  
 يسيُء فما يـأْلو ولَـيس بِظَـالمِ   
ــةً للْمكــارِمِ ــي رمح ــع قلْبِ  تقطّ

. 
هر لنا قمة هذه األبيات وروعتها ، وتصوير أيب متام لذلك الدهر وأيامـه ،  يظ

وكيف تقتسم النفوس كاقتسام الغنائم ، وهو تصوير رائع أجاد فيه ، يعكس قمـة  
احلزن واألسى من أيب متام حني صور الدهر كما حيسه ذلك املفجوع لفقد عزيـز  

قد استغرقت أربعة أبيات ، يعقبها  ونلحظ أن التمهيد أو املقدمة. وغالٍ على قلبه 
 :دخول مباشر يف الرثاء 

  مـن آلِ مالـك الْمفقود دإذا فُق 
. 

ــةً للْمكــارِمِ  ــي رمح ــع قلْبِ  تقطّ
. 

، القصيدة مع بعضها البعض ، وقيام عالقة جيدة تربطها ويظهر جلياً اندماج أبيات 
حزن الشاعر وأساه علـى   وإزار يشدها ببعضها ، خاصة أن األبيات األوىل زادت من

فقد امليت ؛ مما زاد عاطفته احلزينة وأهلبها ، وبالتايل اشتدت نفسه وتاقت ألنْ تسـجل  
 .أروع أبيات يف الرثاء 

ومما جتدر اإلشارة إليه ، أنّ هناك بعض القصائد اليت بدأها أبو متام حبـديث عـن   
االبتداء مما ينفصل عن املوضوع املوت الذي يتصل اتصاالً شديداً بالرثاء ، فال يعد هذا 

ومثل ذلك قولـه يرثـي طفلـني    . األساس ؛ إذ هو فيه ، وليس مقدمة مستقلة عنه 
 :صغريين

 ما زالـت األيـام تخـرب سـائالً    
ــا  ــتمر مريره ــونَ إذا اس  إنّ املن
ــبِطْن نفوســنا ــومٍ يعت  يف كــلِّ ي
 ما إن ترى شـيئاً لشـيٍء محيِيـاً   

. 

 عفْجت وفهِالً أو عـاقالً  أن سسم 
 كانت لَها جـنن األنـامِ مقـاتال   
 عــبطَ الْمنحــبِ جِلَّــةً وأفــائال

ــاتال  ــر ق ــه آلخ يالقــىت ت  )١(ح
. 

                                                
 . ٢٣٠، ص ٢ديوانه ، ج) ١(



 

ــ  

 :إىل أن يقول 
ــا   ــاء اُهللا أالّ يطلُع ــان ش  نجم

. 
 إال ارتداد الطّـرف حتـى يـأْفال    

. 
 :وقوله

واغلُه ساور األحشاَء والقلب جوى 
 فــاجع مــوتٍ ال عــدواً خيافــهو

  ــة ريباء أو جــز ــي ع  وأي أخ
كمهء حرمِ الْمإذا ما جرى جمرى د 
  هـرش أقصـر فلو شاَء هذا الدهر 
 سنشــكوه إعالنــاً وســراً ونيــةً
ــه ــين ربيعــةَ أنــغٍ ع ــن مبل فم 

. 

  لُـههام واجلَفن نيالع يضيم ودمع 
 بقي صـديقاً يبقي وال يفي جاملـه 

 ــله ــذه أو أي رامٍ يناضـ  ينابـ
 لُـهفوسِ حبائقِ النثّت على طُروب 
   لـهونائ ـا لُهـاهعن تركما قص 
   لـهيقات ـن ال يسـتطيعةَ مكيش 

 منها ووابلُـه طَلُّ اجلود ع؟ )١(تقش 
. 

 :وقوله أيضاً يرثي جارية له توفيت

 أمل ترين خلَّيـت نفسـي وشـانها   
 تين النائبـات صـروفَها  لقد خـوفَ 

. 

 ومل أحفلِ الـدنيا وال حـدثاا ؟   
 )٢(ولو أمنتين مـا قَبِلـت أمانهـا   

. 
 :مث يشري إىل اجلارية اليت نظم القصيدة يف رثائها بقوله 

  يقولون هلْ يبكي الفـىت خلريـدة 
 املرُء من مخسِ كفِّـه وهلْ يستعيض 

. 

 !ا مىت ما أراد اعتاض عشراً مكانه 
 !ولو صاغَ من حر اللّجينِ بنانها ؟

. 
كما أن هناك بعض القصائد اليت بدأها ببيت أو أكثر ، يذكر فيه حقيقة الدهر أو 

 :)٣(طبيعة الدنيا ، ومنها قوله

                                                
 . ٢٢٨، ص ٢ديوانه ، ج) ١(
 . ٢٤٢، ص ٢املصدر السابق ، ج) ٢(
 . ٢٠٣، ص ٢املصدر نفسه ، ج) ٣(



 

ــ  

 وي وهن املصـائب هو الدهر ال يش
. 

    بجـالِ كَـواذآمـالِ الر وأكثر 
. 

 :وقوله
 لعتـابِ ريب دهـرٍ أصـم دونَ ا  

ـ   جف در الدنيا فقد أصبحت تكـ
. 

 مرصــد باألوجــالِ واألوصــابِ 
 )١(ـتالُ أرواحنا بِغيـرِ حسـابِ  

. 
 :وقوله أيضاً

 ـرفْدحِ اَألملْيو كذَا فَلْيجِلَّ اخلَطْب 
. 

  ـذرماؤها ع ضف٢(فليس لعنيٍ مل ي( 
. 

 :وقوله كذلك
ـ  ي وإنْ كانَ أساعالن بِك ممعاأص 

. 
 )٣(وأصبح مغنى الْجود بعدك بلْقعـا  

. 
 عدددين يف عصره ، وسابق عصرنا مبا أبدع من حملات  "وأبو متام مبراثيه يزعيم ا

 .)٤(" فنية رائعة
 :وخالصة ما تقدم 

أنّ قصائد الرثاء جاءت من بدايتها وحدة متماسكة ؛ نظراً لطبيعة الغرض ؛ لذا مل 
قدمات تقليدية أو جتديدية ، بل جاءت من بدايتها ببعض األبيات اليت تناسب حتوِ أية م

الغرض ومتهد له ، وبالتايل حوت معان وثيقة الصلة بفن الرثاء ، لذلك جنـد العالقـة   
وسبب  "وأبو متام أجاد يف الرثاء إجادته يف املديح ، . قائمة بني أجزاء القصيدة الرثائية 

 واحد ، هو معني الفكر املقدوح ، وميتع من فيض ر املعـاين  ذلك أنه يصدر عن معني
اليت ميلك ناصيتها ، ويولدها ويوجهها ذات اليمني وذات الشمال ، وهو حيسن ربـط  

                                                
 . ٢٠٤، ص ٢ديوانه ، ج) ١(
 . ٢١٨، ص ٢املصدر السابق ، ج) ٢(
 . ٢٢٥، ص ٢املصدر نفسه ، ج) ٣(
رجـاء  . سعد شليب ، د. حممد مرسي ، د. ذو النون املصري اجلمل ، د. املنتخب من عصور األدب ، د )٤(

 . ١٥٨، ص ١م ، ج١٩٨٥،  ٢حممد عيد ، عامل الكتب ، ط



 

ــ  

مرثيته مبناسبتها ، وذلك يف حد ذاته أول مراقي التوفيق ، ومن مث يعمل فكره يف خلق 
املأساة ، مث يلقي بثقله وفكره على حبار  اجلو احلزين املتالئم مع طبيعة الكارثة وظروف

املعاين ، فيصيد نفائسها ، ويصقلها ويطرزها ، ويقدمها جلمهرة الناس أحسن ما تكون 
 .)١(" صوغاً ، وأمجل ما تكون ثوباً

 
r     r     r 

                                                
 . ٦٧٤مصطفى الشكعة ، ص. الشعر والشعراء يف العصر العباسي ، د )١(



 

ــ  

 :الغــزل ) ٣
: سبق أن تقدم احلديث يف الفصل األول عن املقدمات التقليدية بأنواعها ، وقلنـا  

 .إا تصدرت قصائد املدح 
أما عن باب الغزل املنفرد يف ديوان أيب متام ، فهو عبارة عن مقطوعات يف الغزل ، 
ال يزيد أطوهلا عن مثانية أبيات ، وال يقلّ أقصرها عن بيتني ، جند فيها أبا متام يصور إما 

 وما إىل ذلـك   احلبيب ، أو هجرانه ، أو يصف فراقه ووداعه ، أو مجاله وحسنه ،صد.. 
وذلك يف عدد من األبيات دون أن يقدم هلا بأي مقدمة ، وال نستطيع أن نطلق عليهـا  
مقدمة غزلية ؛ ألنّ املقدمات الغزلية كغريها من مقدمات ، ال بد أن تتصـدر غرضـاً   
معيناً ، ولكن باب الغزل وما مشله من قصائد جاءت من بدايتها إىل ايتها حديثاً عـن  

وما يتصل به ، كما تسيطر عليها عاطفة قوية ، ولعلّ ذلك نتيجة صدورها عـن  الغزل 
جتربة معينة خاضها الشاعر ، حيث نلحظ يف ثنايا بعض األبيات حديثاً عـن اخلمـر   

ر العنيف الذي قد يشتمل ثائالغزل ال "ذلك أن .. والساقي ، أو الغزل املذكر ، وغريها 
 يف حبورٍ قصرية أو متوسطة ، وأال تطول قصـائده ،  وله ولوعة ، فأحرى به أن ينظمعلى 

ومثل هذا مثل كلّ شعر ينظم يف جمالس العبث واللهو ، ووصف معاقرة اخلمر مما كان 
 .)١(" يني ، وما كان يسمى بشعر اونيتغىن به أيام العباس

وهذا ينطبق على غزل أيب متام ، أما مقدماته الغزلية فقد ضمنها مقدمات القصائد 
 .ملدحية ، وجاءت اإلشارة إليها يف املقدمات الغزلية ، ويف غرض املدح أيضاً ا

 
r     r     r 

                                                
 . ١٧٨إبراهيم أنيس ، ص. موسيقى الشعر ، د )١(



 

ــ  

 :الهجــاء ) ٤
من طبيعة هذا الغرض والغالب عليه البدء فيه مباشرة ، والشروع يف اهلجاء منـذ  

ع مطلع القصيدة ؛ إذ العاطفة متوقّدة ، والنفس متألقة ؛ لتنال من املهجو ، وتأيت بأبـد 
مل يكن أبو متام شديد االنفعـال   "الصفات يف السخرية واالستهزاء والنيل منه ، ولكن 

 انسياباً إىل كشف املعايب ، واألخذ خبناق الناس وجمالدم ،إىل احلد الذي جيعله ينساب 
، الفكرية مل يكن متهالكاً على احلياة ، ومل يكن شديد اخلصـومة  فهو من واقع مرتكزاته 

، وهذا الغرض يف شعر أيب متام جند البدء فيـه  )١(" هلجاء سالحاً من أسلحتهومل جيعل ا
: قصيدتني بدأمها مبقدمة طللية ذكرت سابقاً ؛ األوىل مباشرة من أول القصيدة ، ما عدا 

 :يقول فيها
 صــحبِي قفْــوا ملِّيــتكم صــحبا

. 
 )٢(فاقضوا لنا مـن ربعهـا نخبـا    

. 
 :ه مباشرة فيقول مث يدخل يف هجائ

 قصدت لـه قبـل الفـراقِ فمـا    
 هــد ــذي ي ــودي ال ــل للجل  قُ

. 

ــا   ــداً وال قَلب ــه كَبِ ــت ل  أَبقَ
ــعبا  ــوده ش ــالِ جن ــت مب  ذهب

. 
قدم هلا أبو متام مبقدمة طللية ، وجند أنه  -بيتاً  ) ٣٠( اليت بلغت  -ة فهذه القصيد

 .، فقد كان مقلداً فيها ال عالقة البتة بني مقدمة القصيدة ومضموا 
 :يقول: والقصيدة الثانية 

ــق طنت ــت ــةٌ وليس ــدار ناطقَ  ال
 دمن تجمعـت النـوى يف ربعهـا   

. 

 قلخــي س ــد ــدثُورِها أَنَّ اجلَدي  بِ
 قالفُـر حابفيها الس قَتفَر٣(وت( 

. 
 

                                                
 . ١٠٠عبده بدوي ، ص. ام وقضية التجديد يف الشعر ، دأبو مت )١(
 . ٣٢٠، ص ٢ديوانه ، ج )٢(
 . ٣٥٤، ص ٢املصدر السابق ، ج )٣(



 

ــ  

 :مث يدخل يف هجائه مباشرةً بقوله 
 أيب عصـيمٍ دعـوةً  يا عتبةَ ابـنِ  

ــى إذا ين حتتــاين ــت إذْ ع رِسأخ 
. 

   قـعصفَت كيعـمسم مشنعاَء تصد 
 !ما غبت عن بصري ظَللْت تشدق ؟

. 
صدر أبو متام قصيدته اهلجائيـة لـذلك    حيث. بيتاً  ) ٣٦( عدد أبيات القصيدة 

 مقدمـة جيـدة يف معانيهـا     حتدث فيها عن الطلل والفراق ، وهيمبقدمة املهجو ، 
 .ونظمها ، ورمبا بدأ ا أبو متام وأجاد فيها ؛ ألنها موجهة لشاعرٍ مثله 

أما عالقة هذه املقدمة مبضمون القصيدة ، فمن الواضح عدم قيام أدىن عالقـة أو  
حسن ختلص بينهما ؛ إذ املقدمة جاءت بعيدة يف معانيها عن اهلجاء ، ومل يعمل الشاعر 

 .اع املقدمة لغرضه ودجمهما مع بعضهما لتقوم بينهما عالقة إجيابية جيدة على إخض
 
r     r     r 



 

ــ  

 :العتــاب ) ٥
كان أبو متام يضن بشعره أن يذهب ضياعاً فما ينال به جائزة ، فكان إذا أبطـأ   "

وال يوجـد يف بـاب    .)١(" عليه ممدوحه عاتبه متلطفاً ، وذكّره القصائد اليت مدحه ا
 .هلها أبو متام مبقدمات سوى ثالث قصائد نقف عليها تساتاب قصائد الع

 :يقول فيها :القصيدة األوىل 
 ضاحكْن من أَسف الشبابِ املُـدبرِ 
ــة زمييت بعــزمي ــلَ ع يخ ــن شناو 
 ولقد بلـونَ خالئقـي فوجـدنين   
 يعجبن مني أنْ سـمحت مبهجـيت  

 نَ بِحقْـوه ملك إذا احلاجات لُـذْ 
. 

 وبكَين من ضحكات شيبٍ مقْمـرِ  
 تركـت بِقَلْبِـي وقْعـةً مل تنصــرِ   
 سمح اليدينِ ببـذلِ ود مضـمرِ  
 وكذاك أعجب من سماحة جعفـرِ 

 )٢(صافَحن كف نوالـه الْمتيسـرِ  
. 

ة يف الشباب والشـيب ،  بيتاً ، قدم أبو متام هلا مبقدم ) ١٧( عدد أبيات القصيدة 
ومل يطل فيها ؛ نظراً لطبيعة الغرض ، وحلاجة الشاعر للدخول فيه دون اإلطالة ، فاملقام 
خيتلف عن املدح والرثاء وغريمها ، مث جنده يف البيت الرابع يربط بني مقدمتـه وعتابـه   

 .جلعفر ومدحه ، وختلص من املقدمة إىل املضمون ختلصاً حسناً 
القة بينهما فتوجد عالقة ، ولكن ال تبلغ ما بلغته القصائد املدحيـة  أما عن قيام ع

 .السابقة الذكر 
 :فيقول فيها أما القصيدة الثانية

 نسج املَشيب لـه لَفَاعـا معـدفا   
    ونـهد إِليـه قَطَّـع مـانالز ظَرن 

. 

ــفَا  صون ــه يذْروم ــع ــا فَقَن  يقَقً
  ـرحسيقِ تـقالش ظَرفـا نلَه٣(ا وت( 

. 
                                                

 . ١١٦حممد محود ، ص. أبو متام حياته وشعره ، د )١(
 . ٣٨٧، ص ٢ديوانه ، ج )٢(
 . ٣٩٣، ص ٢املصدر السابق ، ج )٣(



 

ــ  

 :وينتقل لعتابه والدخول يف غرضه بقوله 
   أسـى قلبِي لوعـةً كانـت تبعأت 
 لَـم إن أنت حاسد ماتةن شكم م 

. 

 تبِعت أماين منك كانـت زخرفـا   
 تخلف رجاَء الْمرتجي أن تخلفـا 

. 
، الشباب والشيب ومنظره  بيتاً ، بدأها أبو متام باحلديث عن )٢٦(والقصيدة تقع يف 

ومن املالحظ عدم قيام . وسبب شيبه ، وكثرة اخلطوب عليه ، إىل أن يدخل يف عتابه 
 .أدىن عالقة بني مقدمة القصيدة ومضموا 

كالقصيدة الثانية يف عدم قيام عالقة إجيابية بني مقدمة القصـيدة   والقصيدة الثالثة
 :ومضموا ، يقول فيها

ــ يلُه فَتــدهترِصــت املُس ــي  ا قَلْبِ
 غابت نجوم السعدَ يـوم فراقهـا  
ــومٍ يف فُــؤادي وقْعــةٌ  يف كــلِّ ي

. 

 فَبقيــت نهــب صــبابة وتــذَكُّرِ 
 وأساَءت اَأليام فيهـا محضـرِي  

ــذْكَرِ  ــا مل ت ــوقِ إال أَنه لش١(ل( 
. 

 
r     r     r 

                                                
 . ٣٨٣، ص ٢ديوانه ، ج )١(



 

ــ  

 :الوصـف ) ٦
العصر العباسي بوصف ما حوهلم من مناظر الطبيعة الصامتة منها  افتنت الشعراء يف
، وقد اختذ البعض من وصف مناظر الطبيعـة مقـدمات   ذلك  والصائتة ، وأجادوا يف

لقصائده ، خاصة املديح ، باإلضافة إىل وصف مناظر الطبيعة يف ثنايا قصائدهم بشكل 
 .بارز ، وأبدعوا يف ذلك 

يف شعر أيب متام ؛ إذ جنده قليالً بالنسبة لغرضي وحديثنا هنا عن غرض الوصف 
أما عن مقدمات قصائده يف هذا الغرض ، فهناك مقدمة واحدة صدر . املدح والرثاء 

ا أبو متام إحدى قصائده ، وهي اليت يصف فيها تعذر الرزق عليه مبصر ، وفيهـا  
 :يقول

 أَصب بِحميا كأْسها مقْتلَ العـذْلِ 
 ولِ اَألمـاين شـرِبتها  وكأسٍ كمعس

. 

 تكُن عوضا إنْ عنفُوك من التبـلِ  
 )١(ولكنها أَجلَت وقَد شرِبت عقْلي

. 
 :ويدخل يف حديثه عن مصر ، والدعاء لدياره اليت اشتاق هلا بالسقيا بقوله 

 سقى الرائح الغادي الْمهجر بلْـدةً 
 فه الصـبا سحاباً إذا ألْقَت على خلْ

. 

 سقتنِي أنفـاس الصـبابة واخلبـلِ    
 يداً قالت الدنيا أتى قاتلُ الْمحـلِ 

. 
أبيات ، مث شرع أبو متـام يف الـدعوة    ) ٧( فمقدمة القصيدة مقدمة مخرية ، وذلك يف 

ثـره  بالسقيا ، ويصف أ -اليت يرتبط ا وحين إليها يف غربته ، وهي بالد الشام  -لتلك الديار 
على األرض ، وحنينه ألرضه ، والفراق الذي ألَم به وأبعده عنهم ، مث ثَنى باحلـديث عـن   

، ومن هنا جند أن ال عالقة بني مقدمة القصيدة ومضموا ، حياته يف مصر، وتعذر الرزق عليه
ومـا   ولو كانت بداية القصيدة بالدعوة لتلك الديار بالسقيا واحلنني إليها جراء ما حيسه جتاهها

 .أصابه يف مصر لكان ذلك أجود وأحكم يف ربط عالقة بني أجزاء القصيدة 
 .أما قصائد الوصف األخرى ، فقد جاء احلديث فيها مباشرة يف الوصف 

                                                
 . ٤٢٠ص،  ٢ديوانه ، ج) ١(



 

ــ  

 :الفخــر ) ٧
األبيات ؛ إذ مل يتعمق يف هذا الغرض ، ومل تسـيطر   ئد أيب متام يف الفخر قليلةقصا

 الشعراء حىت يفخر كثرياً ، لذا جـاءت قصـائده   على نفسه تلك العصبية كغريه من 
 .قليلة 

أما مقدمات قصائده الفخرية ، فهناك قصيدتان فقط بدأتا مبقدمة ، وبقية القصائد 
جاءت مباشرة يف احلديث عن الفخر ، حيث اشتمل باب الفخر على مثانيـة قصـائد   

لغت أربعـة أبيـات ،   ، اثنتان ب )عدا القصيدتني اللتني قدم هلما(ومقطوعات فخرية 
وواحدة تسعة أبيات ، وأخرى بلغت سبعة أبيات ، وواحدة بلغت ستةً وعشرين بيتاً ، 

 .واألخرية بلغت مثانيةً وثالثني بيتاً 
اليت بدأها مبقدمة ، وفيها يفخر بقومه عند انصرافه من مصـر ،   فالقصيدة األوىل

 :يقول فيها
صحتسنِ ميلُ الببحو تدصترزش د 

 بكَته مبـا أَبكَتـه أَيـام صـدرها    
 وقالَت أَتنسى البدر، قلت تجلُّـدا 

. 

  ـراهلَج رعما و يعدولَ التهس وقَد 
 رـدص وىه نلُو له مخوما ي يلخ 

ردالب فال طَلَع برغمل ت مس١(إذا الش( 
. 

بيتاً ، بدأها أبو متام باحلديث عن البني والفراق ، الذي  )٤٨(فقد بلغت القصيدة 
مل يثنه عن عزميته ، وهذه املقدمة تناسب البدء ا ؛ وذلك النصـرافه عـن مصـر ،    
فجاءت مقدمة تتفق مع عدم راحته يف مصر ، حيث مل جيد نفسه فيها ومل جيد ضالته ، 

به يف مصر ، أعقبها باحلديث فبدأ باحلديث عن البني والفراق ؛ إذ هو مفارق ألحبا
عن الرزق والسعي وراءه ، مث البدء بالفخر بالتعليل لما يفعله ، فليس له ذنـب إن  
كان حسن املطلب يعده البعض ذنباً وإمثاً ، ومن هنا جند أنّ هناك عالقة قائمة بني 

 .أبيات القصيدة 
                                                

 . ٤٤٣، ص ٢ديوانه ، ج )١(



 

ــ  

خر عند انصرافه ومن غزله الرامز قوله يف ": يقول الدكتور سعد إمساعيل شليب 
 :مصر  من

رزش دصحتسنِ ميلُ الببحو تدصت 
. 

  ـراهلَج رعما و يعدولَ التهس ١(" وقَد( 
. 

واحلقيقة أن الشاعر هنا ال يتغزل ، إمنا يصف حال تلك املرأة وصدها إزاء الفراق 
قدمة اليت جاءت يف وصف الفـراق  الذي ألَم ما وتوديعها ؛ وذلك لريبط بني هذه امل

إنه  ": والوداع وبني انصرافه من مصر ، يؤيد ذلك قول الدكتور شليب يف موضع آخر 
شاكل بني مشاعره احلزينـة  يلكاسفة البال ، تذرف الدمع مدرار ة ييصور حمبوبته باك

 .)٢(" ...حبه ملصر ، وتعلق مصر به لفراق مصر ، ومشاعر حمبوبته ، إنه يرمز بذلك إىل 
 :اليت يفخر فيها أبو متام بقومه ، فجاء فيها أما القصيدة الثانية

  ـانِعص الذي هـو نيالب عنأال ص 
  رابـع أمساَء والعـام نم عبهو الر 
  ـعالقزائـي بع نري مبأال إنَّ ص 

. 

  جـازِع نيا فما البزاعجم كفإنْ ت 
 ابـع ؟ له بِلوى خبت فَهلْ أنت ر

  ـعالقالب اريينِ الـدةَ شاقَتيش٣(ع( 
. 

بدأت القصيدة باحلديث عن البني والصرب عليه ، وذلك الربع ووحشته ، وما فعله 
 .الدهر به 

 .انفصاهلما التام عن بعضهما البعض  فيتضحأما الفخر وعالقته ذه املقدمة ، 
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 . ٦٢سعد الدين شليب ، ص. مقدمة القصيدة عند أيب متام واملتنيب ، د) ١(
 . ٦٢املرجع السابق ، ص )٢(
 . ٤٤٩، ص ٢ديوانه ، ج )٣(



 

ــ  

 :الزهــد ) ٨
فن جديد نشأ يف الشعر العباسي بتأثري كثرة الترف ، والدعوة إىل  "الزهد عموماً 

الرجوع إىل البساطة ، وتغليب النظر إىل جانب الفقراء ، ونقد اتمع ، علـى أن يف  
 .)١(" ...شعر الزهد جانباً من جوانب الدين الذي يوجب البساطة يف كلّ شيء 

شرة يف الغرض ، أو التمهيد وشعراء الزهد يقدمون لقصائدهم إما بالدخول مبا
ونالحظ أن القصيدة قد ابتعدت عن الطلول ؛ ألنه ينايف طبيعتها  "له مبا يرتبط به ، 

وما يتوخاه الشاعر الزاهد منها ، بل غالباً ما يضع الشـاعر أفكـاره الزهديـة يف    
مقطعات حتمل أفكاراً جزئية حيسها الشاعر ، وجيب أن ينقلها إىل غريه من الناس ؛ 

 .)٢(" للعظة والعربة
وأبو متام مل يتنسك كغريه من الشعراء ؛ لذا مل يبدع فيه ، ومن هنا فإن الزهد يف ديوانـه  
قليل جداً ، فقد حوى قصيدتني ، بلغت األوىل سبعة عشر بيتاً ، والثانيـة بلغـت واحـداً    

 .أبيات  بلغت ثالثة أبيات ، وواحدة مخسةوعشرين بيتاً ، وثالث مقطوعات ، اثنتان 
ومل يقدم أبو متام لقصيدته الزهدية بأي مقدمة ، بل شرع يف الزهد مباشرة ، ورمبا 
كان سبب قلة نظمه يف هذا الغرض احلياة اليت كان يعيشها ، والوسـط االجتمـاعي   

 .الذي وجد فيه 
أظهر الشعراء غري منازع ، هذا الظهور الذي مـأل الـبالد    "من هنا كان أبو متام 

ة باسم أيب متام وشعره الذي أكره الشعراء على أن يعترفوا بزعامته ، مع أـم  اإلسالمي
هـذا  . تعودوا أن ال يعترفوا لواحد منهم بالفضل ، إال أن يكرهوا على ذلك إكراهـاً  

 .)٣(" الظهور أكثر حساد أيب متام
                                                

 . ٢٠٢عبد املنعم خفاجي ، ص. األدب العريب وتارخيه يف العصرين األموي والعباسي ، د )١(
 - هـ١٤٠١،  ١علي جنيب عطوي ، املكتب اإلسالمي ، ط. دني الثاين والثالث اهلجري ، شعر الزهد يف القرن )٢(

 . ٣٢٣م ، ص١٩٨١
 . ١٠٠، ص ١طه حسني ، دار املعارف مبصر ، ط. من حديث الشعر والنثر ، د )٣(



 

ــ  

ومما سبق عرضه من بيان العالقة بني مقدمة القصيدة ومضموا ، خنـرج بـبعض   
 :ؤشرات واملالحظات ، وهي كاآليت امل

عالقة إجيابية بني مقدمة القصيدة ومضـموا ، وجعلـها كـال    أبو متام عقد  /١
 .متماسك األجزاء 

ألسالفه من الشعراء املتقدمني ، حيث خطا خطـوهم يف نظـم    تقليد أبو متام /٢
اء قصائده ، وربطه بني مقدمة القصيدة ومضموا بطرق تقليدية حبتة ، سـو 

 .أكان االنتقال مباشراً أو بألفاظ معينة ، أو غري ذلك 
اهتمام أيب متام مبقدمات قصائده أكثر من ربط املقدمة مبضـمون القصـيدة ،    /٣

حرصاً منه على جناح قصيدته ، وتيقناً منه بأمهية املقدمة ، وهو يف كل هـذا  
شيء الذي ربط مقلد لطريقة القدماء يف الربط بني املقدمة واملضمون ، لكن ال

فيه ربطاً بديعاً وإحكاماً متقناً هي مقدماته التجديدية ؛ ذلـك ألنـه أراد أن   
يسجل لنفسه النجاح ، وأن يتألق بشعره لتسمو مكانته ، فأحاط هذا النـوع  

 .من املقدمات التجديدية بكلّ سبل النجاح ، وتم له ذلك 
الذي عاش فيه ، وقد مثله أحسـن  فقد كان شاعراً فحالً متخض عنه العصر  "ومن هنا 

متثيل ، كما كان ميثل بشعره مرحلة تطويرية ، أبرز معاملها وفق تطبيق جريء ، فلم يعبأ حبملة 
النقاد من العلماء واألدباء ضده ، كما كان شعره البداية اجلريئة يف فتح الباب لشـعراء  

 .)١(" ها ملن جاء بعدهاملعاين ، ولذلك كان زعيمهم يف هذا اال ، وكان قدوة في

                                                
هر ، ، خللف رشيد نعمان ، رسالة دكتوراه ، جامعة األز )دراسة وحتقيق(شرح الصويل لديوان أيب متام  )١(

 . ٢٨م ، ص١٩٧٦



 

ــ  

 
 
 

 .الخصائص الفنية لمقدمات قصائد أبي تمام :  المبحث الثاني ×  

 .آليات المقدمة  -١     
 .الصور الشعریة / أ             
 ) .المعجم الشعري(لغة المقدمة / ب            

 .بناء المقدمة الفني  -٢     

 
 
 



 

ــ  

 :ة لمقدمات قصائد أبي تمام الخصائص الفني:  المبحث الثاني
 :آليات المقدمة  -١

أي فن من الفنون له ملساته وأدواته الفنية اليت تزيد من حسنه ومجاله ، فتضفي عليه 
كالم مقفّى وموزون ال يصـل  :  -كما هو معروف  -والشعر . بريقاً له رونقه وأته 

ه بألفاظه ومعانيه لتكون شـعراً  إىل املرتبة العليا قبل أن تعضده وسائل وآليات تتآزر مع
حسناً قائماً على وزن وقافية ، وعلى أسس مجالية وفنية تعكس مدى إبداع الشـاعر  

 .وموهبته الشعرية 
تلك الوسائل البالغية اليت يتخذ منـها  : ومن أهم وسائل تكوين اجلمال يف الشعر 

 -كما ال خيفـى   -ليب البالغية وسيلة إلبراز املعاين إبرازاً له وقعه ومجاله ، فاألساالشاعر 
 يقوم على أساسها كلّ كالم بليغ ذي نواحي مجالية وإبداعية ، وعلوم البالغة من بيان
ومعاين وبديع هلا أثرها اإلجيايب يف تأليف الكالم عامة ، والشعر منه خاصـة ، فهـذه   

ن الكـرمي  العلوم ما من شك يف قيمتها اجلمالية يف تأليف الكالم ، كيف ال ، والقـرآ 
اشتمل على املراتب العليا واملستويات احلسنة منها ، فجاءت آيات القرآن شاملة لكافة 
النواحي البالغية البديعية منها والبيانية ، أو ما خيتص بعلم املعاين ، وذلك مبا يناسـب  

ومن هنا جاء اختاذه األساس يف االستشهاد به على هذه العلـوم  .  Uمنزلة كالم اهللا 
 .غية وقيمتها البال

والشعر على مر العصور تضمن فنون البالغة مجيعها ، وعرف الشـعراء العـرب   
بعض هذه الفنون منذ القدم ، ومع تطور البالغة والشعر ظهـرت بعـض األسـاليب    
والفنون اجلديدة ، ووظفها الشعراء يف شعرهم ، وسجلها البالغيون يف مؤلفام ، ومن 

دام األساليب البالغية يف شعرهم مبا يثبـت ويسـجل هلـم    هنا تفنن الشعراء يف استخ
اإلجادة وحسن الصياغة ، فجاؤوا بصورة شعرية رائعة مستمدة يف أغلبها مـن واقـع   

 .بيئتهم العربية 
وعن موقع أيب متام من هذا كله ، فهو كواحد من شـعراء العصـر العباسـي ،    



 

ــ  

اإلجادة والتفـنن يف اسـتخدام    وكشاعر من شعراء تلك البيئة املتطورة ، كان له سبق
األساليب البالغية يف شعره ، وتوشيح قصائده ا ، بل كان مولعاً بالبديع ، فأكثر منه 
وجاء فيه مبحاسن رائعة ، ووظفه بشكلٍ كبري مل يسبق له شاعر قبله ، حىت إنّ شـعره  

ء اشتمل على غريب األلفاظ ، وذلك بسبب إغراقه يف البديع عامة ، ومن هنـا جـا  
مذهبه يف اإلكثار من البديع مبفهومه القدمي والتفنن فيه ، حىت إن البعض عد اإلكثار منه 

 .هو السبب يف غموض بعض أشعاره 
 .وبالرغم من ذلك ، فقد سجل له توظيف للبديع جاء فيه 

شاعر مطبوع لطيف الفطنة ، دقيق املعاين ،  ": يقول صاحب األغاين عن أيب متام 
يستصعب منها ، ويفسر متناوله على غريه ، وله مذهب يف املطابق هو  غواص على ما

كالسابق إليه مجيع الشعراء وإن كانوا قد فتحوه قبله وقالوا القليل منه ، فإن له فضـل  
. اإلكثار فيه والسلوك يف مجيع طرقه ، والسليم من شعره النادر شيء ال يتعلق به أحد 

، ويف عصرنا من يتعصب له فيفرط حىت يفضـله   وله أشياء متوسطة ورديئة رذلة جداً
على كلّ سالف ، وخالف أقوام يتعمدون الرديء من شعره ، فينشـرونه ويطـوون   

 .)١(" حماسنه ، ويستعملون القحة واملكابرة يف ذلك
 :ديوانه ويدقق يف تفهم معانيه ، يرى فيه ثالث مزايا بارزة ، وهي يطالع  "ومن 
 ..كثر ما يظهر ذلك يف االستعارة والطباق واجلناس وأ: تألقه البديعي / ١
 .تفننه املعنوي ، وهو ما يسميه البعض باالختراع / ٢
 .)٢(" شغفه باإلغراب ، أو الغوص على ما يستصعب من األلفاظ واملعاين/ ٣

ومن هنا كان ال بد من وقفة نتناول فيها احلديث عن اخلصائص الفنية ، اخلاصـة  
 .متام  مبقدمات قصائد أيب

                                                
 . ٩٦، ص ١٥كتاب األغاين ، أليب فرج األصفهاين ، ج )١(
 . ١٩٣أمراء الشعر العريب يف العصر العباسي ، ألنيس املقدسي ، ص )٢(



 

ــ  

 : الصـور الشـعریة /أ 

وصفاً جيعل قارئ  )املرئيات(أثر الشاعر املفلق الذي يصف  "تعترب الصورة الشعرية 
شعره ما يدري أيقرأ قصيدة مسطورة ، أم يشاهد منظراً من مناظر الوجود ، والـذي  

قرأ وصفاً خييل للقارئ أنه يناجي نفسه ، وحياور ضمريه ، ال أنه ي )الوجدانيات(يصف 
 .)١(" قطعة خمتارة لشاعر جميد

لقد حظيت الصورة الشعرية يف شعر أيب متام باهتمام عدد كبريٍ من الدارسني الذين 
عنوا بدراسة الصورة الفنية يف شعره ، سواء أكانت دراستها مستقلة ، أو ضمن غرض 

 .من أغراضه الشعرية 

ن هنـا فقـد حظيـت    وللصورة الشعرية يف شعر أيب متام مكانتها الكربى ، وم
مقدمات قصائده بنصيبٍ وافر من توظيف الصورة الشعرية فيها ، خاصة أنّ أبا متام قد 
استغلّ حاسته الفنية وقدرته على اإلبداع يف رسم صور شـعرية بديعـة ، تضـمنتها    

 .مقدمات قصائده بشقيها التقليدية والتجديدية 
ياله فيها ، فيخرج صوراً ومن خالل الصورة الشعرية يستطيع الشاعر أن يوظف خ

شعرية رائعة التصوير ، بديعة املعىن ، ذلك أن الشعر يعترب جمـاالً واسـعاً للعاطفـة ،    
 .والعاطفة ال يربزها ويثريها يف النفس أكثر من اخليال 

ومن هنا فإنّ اخليال يلعب دوراً إجيابياً وفعاالً يف تكوين الصورة الشعرية ، وامتـاز  
يالٍ خصب ، تولّد عنه صوراً شعرية ، وكانت قمـة يف اإلجـادة   كثري من الشعراء خب

واحلسن ؛ إذ اخليال سمة من سمات الشاعر املاهر احلاذق يف صنعته إذا مـا وظفـه   
توظيفاً جيداً يف شعره ، واستخدمه بقدرٍ معقول ، وأقسط يف ذلك ، وبالتايل سيعكس 

وحسن الصياغة ، ومجال املعىن  هذا اخليال على شعره ظالالً وارفة من حسن الصورة ،
املصور ، واليت جتعل من شعر الشاعر لوحة شعرية فنية رائعة ، أوجد الشاعر فيها مجيع 

                                                
 . ٦٩، زكي مبارك ، ص) أحباث يف أصول النقد وأسرار البيان(املوازنة بني الشعراء  )١(



 

ــ  

ملكة اخليال تؤلـف بـني    "مقومات الشعر اجليد ، ووظفها توظيفاً متوازناً ، ذلك أن 
ره املتباعدات ، وجتمع املتفرقات ، ومتتزج هذه بعاطفة الشـاعر وإحساسـه وخـواط   

وشعوره يف استغراق وتأمل ، ونشوة وغبطة ؛ ليتم من خالل هذا التفاعـل احلـي يف   
 .)١(" نفس الشاعر عملية تركيب لصورة ، وتنسيقها يف إطارٍ قوي جذاب

وأبو متام أحد هؤالء الشعراء الذين امتازوا خبيالٍ خصب ، وأحسنوا توظيفه 
 .مبا يتفق 

 :أيب متام نذكر أمهّها وأكثرها  وعن مصادر الصورة يف مقدمات قصائد

لكلّ إنسان ماضيه الذي يتصل به ، وتراثه الـذي   :التراث الشعري القدمي  -١
يعتز به ، ويتخذ منه دعامة يتكئ عليها ، ومنها ينطلق ، وما من شك يف أنّ املـوروث  

لفه بعامة يشكل ركيزة أساسية يف حياة اإلنسان ، فلكل شاعر موروثه الشعري الذي خ
له من سبقه ، والشاعر احلاذق الفطن هو من يستغلّ هذا التراث الشعري القدمي لصـفه  
مبا يشتمل عليه من معان وأساليب وألفاظ وصور ، وقد انقسم الشعراء جتاه هذا التراث 

 :الشعري القدمي إىل قسمني 

ة قسم منهم جعل من هذا التراث نقطة البداية ، وأخذ يكمل مسريته الشـعري  /أ 
على منوال الشعراء املتقدمني له ، دون أن خيرج عن قواعد هذا التراث وأصـوله ، إال  

 .يف أمس احلاجات ، وهم طبقة احملافظني 

وقسم منهم جعل من هذا التراث نقطة االنطالق ، مث أخذ يضيف عليه مـن   /ب
إىل إبداعاته وملساته ، ويعكس عليه ما جد يف بيئته وعصره ، فتشعب هـذا القسـم   

 :فريقني 
فريق كان مقتصداً يف ذلك اقتصاداً متزناً ، فأجاد وأحسن ، وفريق أسرف 

                                                
 -هـ ١٤١٦، املكتبة األزهرية للتراث ، علي علي صبح . در ، يف الشعالبناء الفين للصورة األدبية  )١(

 . ١٢٨م ، ص١٩٩٦



 

ــ  

 به على إنتاجه الشعري ، فأجاد يف أكثره وأبـدع  يف إضفاء ملسته وأسلوبه اخلاص ،
وأبو متام يعد من هذا القسم ، حيث سجل له النقاد . ومل يوفق فيما أسرف فيه 

 تعصب له ، ومنهم من وقـف حمايـداً ، ومـا   بعض املالحظات ، وهناك من 
 أكده كثري من النقاد املنصفني أنّ أبا متام قد أجاد وأحسن فيما نظم ، وأبـدع 
 فيما جدد ، وإن سجل عليه بعض املالحظات واآلراء الصائبة فإـا ال تقـدح  

 .يف شاعريته 

لـبعض  ومع ما تقدم يظلّ أبو متام صاحب مذهب شعري قدمي جديد ، وإن رأى ا
أنّ جديده يعد خروجاً على عمود الشعر ، فقد أثبت الكثري أن خروجه كان خروجـاً  
هادئاً وليس مترداً ، مع وجود عوامل تربر خروجه وتفسره ، لكن اجلدير بالـذّكر أن  
خروجه مل يكن خروجاً على مجيع القواعد واألصول الثابتة للتراث الشعري القـدمي ،  

ديوانه من مقدمات تقليدية ، وصور بالغية طرقهـا الشـعراء   يربهن ذلك ما جنده يف 
 البيئة الشعرية األوىل ، أو أخذت من املعجم الشعري القدمي ،القدماء ، وألفاظ عرفت يف 

كلّ هذا جعل منه حمافظاً وجمدداً يف نفس الوقت ، ومن هنا جند يف شعر أيب متام صوراً 
 القدمي ، وإنْ حمـور يف بعضـها وغيـر    شعرية مستمدة يف األصل من التراث الشعري

 .يف صورا 

تطورت البيئة العباسية عما كانت  :البيئة العباسية املتحضرة جبميع جوانبها  -٢
عليه يف العصور السابقة ، فتطورت مظاهر احلياة املختلفة ، وازدهرت تبعـاً لـذلك ،   

فظهـرت علـوم    ونتيجة لذلك حدثت نقلة حضارية عمت مجيع جوانب احلياة ،
كالفلسفة واملنطق ، فتشرا شعراء هذا العصر ، ومن هنا جاءت مالمـح البيئـة   
العباسية املتحضرة جبميع جوانبها حاضرة يف شعر أيب متام ، ومتخذاً منـها منبعـاً   

، جند الطبيعة ومظاهرها الصائت منها والصامت ، موظفة يف شـعره  لصوره ، وكذلك 
، فجاء بشعرٍ يتصل مباضيه ، ويعكس حاضره وعصـره   جاعالً منها مصدراً لصوره

 .الذي يعيش فيه 



 

ــ  

لقد ثقف أبو متام نفسه ثقافة مكّنته من الغوص يف حبـور الشـعر    :ثقافتـه  -٣
وأعماقه ، فقد أكب على الشعر القدمي ، فحفظه ووعاه ، وحفظ األراجيز ، وتعلـم  

كما كان لرحالته دور بـارز يف   ..علوماً أخرى ، كالفلسفة ، واملنطق ، وغريها كثري 
صقل ثقافته وتوسيعها ، وكذلك اتصاله بعدد كبري من الطبقات ، سواء اخللفـاء ، أو  
الوزراء ، أو األدباء ، أو العلماء يف عصره ، فكان نتيجة ذلك تلك الثقافة اليت أدت به 

 عة لثقافته الواسـعة ، غاية يف احلُسن ؛ نظراً لما اشتمل عليه من مالمح متنوإىل نظم شعر 
يعد يف طليعة الذين مجعوا الثقافة إىل الشعر ، فارتقوا بـه إىل مسـتوى    "وهو لذلك 

العقول الرفيعة ، كما أرسلوه على ألسنة الناس أمثاالً فيها ما يدهش من روعة الصناعة 
 .)١(" واإلجياز والبيان ، وقوة السيل الشعري ، ورجاحة العقل ، وسالمة الذوق

إن املتتبع حلياة أيب متام جيد أنـه   "ما أنّ لرحالته دوراً يف اتساع ثقافته ، حيث ك
جاب أقطار العامل العريب طلباً للعلم واملال والشهرة ، وأن كثرة رحالته قد منحته كثرياً 

وإن من يتابع . من التجارب واخلربات اليت وظفها يف شعره بعامة ، ويف حكمته خباصة 
 :ميكن أن يدرك معىن قوله حياة أيب متام 

 وغربت حىت مل أجد ذكر مشـرق 
. 

 )٢(وشرقت حىت قد نسيت املغاربـا  
. 

ومن هذه املصادر استقى أبو متام صوره الشعرية ، ومنها نظّم أروع األبيات الـيت  
 .حوت صوراً شعرية رائعة 

 يف مقدمات قصائد أيب متـام فسـنتناوهلا بشـيٍء مـن    وعن الصور الشعرية 
، حيث تعد الصورة الشعرية من أهم ااالت اليت يظهر فيها الشـاعر  يل التفص

إبداعه وخربته ، فالشاعر يأيت بصور شعرية يعكس من خالهلا املعىن املراد ، وذلك 
عن طريق صور حسية ، سواء أكانت بصرية أو مسعية أو ذوقية أو مشية أو ملسية 

يف إبراز صورة حية للمعىن املـراد   ينجح من خالهلاأو حركية ، أو صور ذهنية ، 
                                                

 . ٤٩٧تاريخ األدب العريب ، حنا الفاخوري ، ص )١(
 . ٤٤حممود شاكر سعيد ، ص. احلكمة يف شعر أيب متام ، د )٢(



 

ــ  

 .تفاضلَ الشعراء يف هذا اال فأبدعوا إيضاحه ، ومن هنا 
وللحواس دور يف رسم الصور الشعرية ، فمن خالهلا يصور الشاعر املعىن املراد يف 
صورة شعرية رائعة يرجع تكوينها إىل حاسة من حواس اإلنسان اخلمسة ، ومن هنـا  

النفس يف تقسيم هذه الصور احلسية الذهنية اليت تنطلق مـن الـذهن   فإننا نتبع علماء 
 .لتترجم عن طريق احلواس إىل صور شعرية حسية بديعة 

 باألثر النفسي الذي حتدثه يف املتلقي ، )الصورة الشعرية(احلسي لـيرتبط النمط  "و 
ته ، وتكون والشاعر اخلالق هو الذي متتاز صوره مبيزات خاصة ، وتتلون بتلون عاطف

 .)١(" معربة عن خلجات إحساسه وانفعاالته
 .ويلعب احلس لدى اإلنسان دوراً بارزاً يف تشكيل الصورة الشعرية ومجاهلا 

وإذا نظرنا إىل مقدمات قصائد أيب متام جند أن الصور الشعرية فيها قد مشلـت  
فالصـورة  .. معظم األشكال األدبية ، من تشبيه ، واستعارة ، وكناية ، ومتثيـل  

الشعرية قد تتألف يف جمملها من صور حسية وصور ذهنية عقلية ، وعليه فإن دراسة 
الصورة الشعرية املفردة تعددت وتنوعت من حيث طريقة التناول بني الدارسني ؛ مما 
جعل األمر يستوجب األخذ مبا نراه مناسباً لطبيعة حبثنا وما ندرسه من شـعر لـه   

طريقة الدراسة ، فقد وجدنا دراسة الصور الشعرية من حيث طبيعته اليت متلي علينا 
النمط احلسي والنمط الذهين والعقلي يف جمملها شاملة لدراسة الصـورة الشـعرية   
املتكاملة ، ومن هنا فإننا سنسري يف دراستنا للصورة الشعرية علـى اإلملـام ـذه    

 .الدراسات للصورة الشعرية 
شعرية يف مقدمات قصـائده ، حيـث وجـد يف    لقد أكثر أبو متام من الصور ال

   ، األساليب البالغية قدرة على إظهار صور شعرية رائعة ، هلا مجاهلا ووقعهـا القـوي
واحتذى يف عقده للصور الشعرية عن طريق أساليب البالغة حذو أسالفه من فحـول  

                                                
،  ١، طعلي الغريب حممد الشناوي ، مكتبـة اآلداب  . الصورة الشعرية عند األعمى التطيلي ، د )١(

 . ١٣٣م ، ص٢٠٠٣



 

ــ  

أبو متـام   الشعر العريب الذين جاؤوا بأروع الصور الشعرية البديعة ، ومن هنا فقد وجد
   عـدا يريد ، وتصوير ما يريد يف صورة بديعة ، حيـث ييف التشبيه وسيلة للتعبري عم
التشبيه من أهم وسائل تكوين الصورة الشعرية ، فالتشبيه يضفي على املعـىن مجـاالً   
ويزيده قوةً وبياناً ، وهو من أبرز روافد الصورة الشعرية يف الشعر العريب ، وهو لـون  

البيان ، ووسيلة من وسائل دعم املعىن مبا يربزه وجيليه ، ومبا يضفي عليه ملسة من ألوان 
 .فنية رائعة 

ويلعب التشبيه دوراً رئيساً يف رسم املعىن الذي يريده الشاعر ، وتصويره بصـورة  
تشبيهية يعقدها بني طرفَي التشبيه ليخرج لنا من خالل هذه الصورة مبعىن له أثره الذي 

لشاعر ومدى تأثره أثناء عملية اإلبداع ، ونستطيع من خالل هـذه  يعكس إحساس ا
 .الصورة قراءة حالة الشاعر جيداً أثناء نظمها 

ومن خالل التشبيه تتجلى الصورة احلقيقية للمعىن أمام املتلقي ، وقد برز شـعراء  
ا عدهم النقاد من أبرع الشعراء الذين حيسنون التشبيه ، وجاؤوا فيه بنفائس كانت وم

زالت وستزال خالدة يف النفوس والعقول ؛ لما حتمله من مقارنة ومعاقدة تشبيهية بـني  
حظي التشبيه بعناية النقاد والبالغيني العرب  "أشياء أبدع الشاعر يف صوغها ، ومن هنا 

القدامى ، وكان شأنه عظيماً عند الشعراء قبلهم ، بل عند العرب بعامة ، حىت إن املربد 
إنه أكثر كالمهم : التشبيه جارٍ كثرياً يف كالم العرب ، حىت لو قال قائل ذهب إىل أن 

 .)١(" ...مل يبعد 
ولقد جعل النقاد التشبيه مقياساً للمفاضلة بني الشعراء ؛ إذ ال خيلو شعر شاعر من 
تشبيه يأيت به ليكشف عن طريق التصوير حقيقة املعىن وما يتصل به من إحساسٍ أثنـاء  

ع ، فيخرج ما يريد أن يصوره من معىن بصورة مجالية إبداعية تعكس قدرة عملية اإلبدا
 عدتصويراً يكشف عن حقيقة املوقـف   "الشاعر ونفسيته أثناء إبداعه ؛ إذ إن التشبيه ي

اجلمايل الذي عاناه الشاعر أثناء عملية اإلبداع ، ويرسم أبعاد ذلك املوقف عن طريـق  
                                                

 . ٤٩م ، ص٢٠٠٠قاسم ، الدار العربية ، عدنان حسني . ، د )رؤية نقدية لبالغتنا العربية(التصوير الشعري  )١(
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قارنة ال دف إىل تفضيل أحد الطرفني على اآلخر ، بـل  املقارنة بني طريف التشبيه ، م
 .)١(" تربط بينهما يف حالة أو صيغة أو وضع

فاعلم أنه مما اتفق العقالء على شرف  ": وعن تأثري التشبيه يقول اخلطيب يف ذلك 
 -قسم التمثيل منـه   السيما -قدره وفخامة أمره يف فن البالغة ، وأن تعقيب املعاين 

ها يف حتريك النفوس إىل املقصود ا مدحاً كانت أو ذماً أو افتخـاراً ، أو  يضاعف قوا
 .)٢("... غري ذلك 

ومن هنا فإن تشبيهات أيب متام يف شعره عامة ، ويف مقدماته خاصة منها ما جـاء  
واضحاً ميكن استجالء طرفَي التشبيه بشكل بسيط ، ومنها ما جاءت تشبيهات حتتاج 

لتفكري يف استجالء طرفَي التشبيه ومعرفة وجه الشـبه وقيمتـه   إىل شيء من التأمل وا
وتأثريه على املعىن ، وسنجد النوع األول من هذه التشبيهات كانت نتيجة اعتمـاد أيب  
متام فيها على خطا الشعراء املتقدمني ، حيث تداول شعراء العصر اجلاهلي كثرياً مـن  

مـن  لوالا ، وسار عليها مـن بعـدهم   ، وأصبحت متعارفاً عليها وعلى مدالتشبيهات 
العـرب   "، وإن اختلفوا فيما يرمزون ا إىل أشياء جتول يف أذهام ، فمـثالً  الشعراء 

تشبه املرأة بالشمس ، والقمر ، والغصن ، والكثيب ، والغزال ، والبقرة الوحشـية ،  
 .)٣(" يءوالسحابة البيضاء ، والدرة ، والبيضة ، وإمنا تقصد من كلّ شيء إىل ش

وهذه التشبيهات قد وظفها أبو متام يف مقدماته ، ورمز ا إىل أشياء جتول يف نفسه 
 .غري ما عرف عن العرب 

هذا بالنسبة للتشبيه ، أما عن االستعارة فقد استخدمها أبو متام يف مقدماته بصورة 
شـبه  مكثفة ، ويف موضوعات عدة ، ووجد فيها وسيلة للتوسع وإجياد عالقة بـني امل 

                                                
 . ٥٣ص ، )رؤية نقدية لبالغتنا العربية(التصوير الشعري  )١(
 . ٧، ص ٣جعبد املتعال الصعيدي ، . بغية اإليضاح لتلخيص املفتاح يف علوم البالغة ، د )٢(
حممد أبو الفضل : الكامل يف اللغة واألدب ، أليب العباس حممد بن يزيد املربد ، عارضه بأصوله وعلّق عليه  )٣(

 . ٤٢م ، ص١٩٩٧ -هـ ١٤١٨: إبراهيم ، املكتبة العصرية ، ط 
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الصـورة   "واملشبه به ، تسهم هذه العالقة يف إبراز املعىن يف صورة تقريبية ، حيث إن 
من ) ٧٠(االستعارية هي السائدة يف شعر أيب متام ، حيث إنّ معدل نسبتها يزيد على 

؛ وذلك لما لالستعارة من دور فاعل يف إبراز املعىن ، حيث )١(" جمموع صوره األخرى
من الفنون اليت تشف عن طبيعة الشاعر وحسه ، وكيف تستحيل األشـياء  االستعارة  "إن 

 ؛)٢(" يف وجدانه إىل حالة جديدة ليست هي األحوال األليفة اليت تراها عيون النـاس 
، فقد كانـت   -على حد تعبري املعري  -معدنَ االستعارة  "إذ إنّ شعر أيب متام كان 

لإلشكال يف شعره واختالف النقّاد حوله ، جوهر الشعر عنده ، وكانت مع ذلك مثاراً 
 .)٣(" ...وتباين أحكامهم عليه 

ومن هنا كان اهتمام أيب متام ا ؛ لما هلا من مكانة وقيمة جيلّها الشاعر وحيـرص  
تعد االستعارة من أعظم أدوات رسم الصورة الشعرية ؛  "على تضمينها شعره ، حيث 

فاترة وانتشاهلا وجتسيدها جتسيداً يكشـف عـن   ألنها قادرة على تصوير األحاسيس ال
ماهيتها وكُنهها على حنو جيعلنا ننفعل انفعاالً عميقاً مبا تنضوي عليه ، فهي بذلك أداة 
توصيل جيدة تصور ما جييش يف صدر الشاعر أو تنقله إىل املتلقني يف أشكال مجاليـة  

 .)٤(" مؤثرة
ا قيمتها البالغية والفنية يف إبراز املعىن أما عن الكناية فهي لون من ألوان البيان ، هل

بشيء من الستر واخلفاء ، جيذب املتلقي هلا للكشف عن مدلوهلا احلقيقي ، كما يكون 
املعىن عن طريقها مدعماً ومقوى بشيء من االختصار ، وهي ذا تضفي على أسلوب 

                                                
 األردن ، -إربـد   عبد القادر الرباعي ، نشر بدعم من جامعة الريموك ،. دالصورة الفنية يف شعر أيب متام ،  )١(

 . ١٦٧م ، ص١٩٨٠
فاطمة سعيد أمحد محدان ، جامعة أم القرى ، معهد . مفهوم اخليال ووظيفته يف النقد القدمي والبالغة ، د )٢(

 . ٣٣٣م ، ص٢٠٠٠ - هـ١٤٢١البحوث العلمية مبكة املكرمة ، 
: ي ، النـادي األديب الثقـايف ، ط   حممد السرحي. شعر أيب متام بني النقد القدمي ورؤية النقد اجلديد ، د )٣(

 . ٢٠٣م ، ص١٩٨٣ - هـ١٤٠٤
 . ١١١عدنان حسني قاسم ، ص. ، د )رؤية نقدية لبالغتنا العربية(التصوير الشعري  )٤(
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ة بالغية أو وسـيلة  الشاعر مجاالً ورونقاً يفوق أي أسلوب مباشر ، وجمرداً من أي ملس
 .بيانية تضفي على املعىن مجاالً وحسناً 

 عدما حتمله مـن   "لذلك تالكناية إحدى وسائل تكون الصورة الفنية يف الشعر ؛ ل
معان بديعية وإشارات خفية تلوح باملعىن من بعد ، وتومئ به دون أن تفصـح عنـه ،   

تعبري عن أحاسيسه ومشاعره جتاه يلجأ إليها الشاعر حني تعجز األساليب األخرى عن ال
 .)١(" موقف من مواقف احلياة

أن يريد املـتكلم  : واملراد بالكناية هاهنا  ": ويعرفها عبد القاهر اجلرجاين بقوله 
إثبات معىن من املعاين ، فال يذكره باللفظ املوضوع له يف اللغة ، ولكن جييء إىل معىن 

 .)٢(" إليه ، أو جيعله دليالً عليه هو تاليه ورِدفه يف الوجود ، فيومئ به
ومن هنا فالكناية بأنواعها هلا قيمتها فيما تتضمنه من ستر وخفاء ، ومن جتلية وتقريب 

 .للمعىن ، وإجياز ، باإلضافة إىل روعة املعىن حني يقدم يف قالب بالغي جيد 
ف عليها ويف مقدمات قصائد أيب متام جند صوراً شعرية عديدة لتلك املظاهر املتعار

ومن أبرز تلك املظاهر اليت عمد إىل تصويرها بصـورة  . يف املقدمات التقليدية خاصة 
ما اشتملت عليه مقدماته التقليدية مـن  : تدعم املعىن وجتليه ، أو تؤدي إىل املبالغة فيه 

وصفاا وحماسنها الـيت ميكـن أن يوظفهـا يف     -كما يراها  -صورة املرأة ومجاهلا 
إن املرأة تشكل عنصراً أساساً من العناصر اليت حتتويها املقدمات التقليدية مقدماته ؛ إذ 

 .عامة ، وخاصة املقدمة الطللية ومقدمة وصف الفراق والوداع 
صـورة املـرأة   : وعن صورة املرأة عامة يف مقدماته ، فقد جاءت على صورتني 

ـ  رأة املـتغىن جبماهلـا   العاذلة له ، اليت حتاول أن تثنيه عن عزمه وطموحه ، وصورة امل
 .وحسنها ، احملب هلا 

                                                
 . ٣٥٣فاطمة محدان ، ص. مفهوم اخليال ، د )١(
شاكر ، دار املدين جبدة ،  حممود حممد: عبد القاهر اجلرجاين ، قرأه وعلّق عليه : الشيخ  دالئل اإلعجاز ، )٢(

 . ٦٦م ، ص١٩٩١ -هـ ١٤١٢،  ١ط



 

ــ  

صورة الدموع على اخلدود ، حيث أكثر أبـو  : ومن أبرز صور املرأة يف مقدماته 
متام من احلديث عن الدموع وانسكاا على اخلدود ، وصـورها بـأروع الصـور ،    
ة وكانت يف أغلبها صوراً تقليدية قد طرقها الشعراء القدامى ، وأصبحت صورة متداول

 :هلا داللتها الثابتة ، ومن ذلك قوله

   ةـفرصم ذخـريةَ دمعـة تسكب 
 فَكَأنَّ وهي نِظامهـا نظْـم وهـى   

. 

   ــد ــرة التوري ــة محم نجيف و 
قــودوع ــد  )١(مــن يــارِقٍ وقَالئ

. 
 فهنا صورة لدموع تلك املـرأة احلسـناء ، والـيت سـكبتها علـى وجنتيهـا      

 انسكاا على اخلدين كاللؤلؤ املنثور من العقد ، وهـذه صـورة  احملمرتني ، فهي يف 
 لونية تقليدية ، وصورة حركية حني صور انسـكاب الـدمع سـريعاً علـى تلـك     

 منظر الـدمع حـني انسـكابه ،   : الوجنتني ، فعقد أبو متام صلة بني هذين املنظرين 
ظـامٍ متصـل ،   ومنظر حبات العقد حني تنتثر حبات اللؤلؤ واحدة تلو األخرى يف ن

 فأعطى بذلك هذه الصورة الشعرية حسناً حني صـور اللـون يف حركـة لطيفـة ،    
 :)٢(ومثله قوله

 فأذْرت جماناً من دمـوعٍ نظامهـا  
. 

  ـفْرها الشغرِ إال أنّ صائدعلى الص 
. 

صاغها أبو متام ليعكس لنا حال تلك احلسناء جراء البني الـذي  هنا صورة حركية 
، مصوراً موقفها من خالل عينيها ، فدموعها كاجلمان املنتثـر علـى خـديها     ألَم ا

 :وصدرها ، يشاكله قوله

 ــد ــنن الفَري ــا س ــن دموعه  أظُ
. 

   ـرٍ وجِيـدحن نم لْكاهى س٣(وه( 
. 

 .فهنا صورة شعرية بديعة ملنظر الدموع وهي تنهمر كسنن الفريد 

                                                
 . ٣٠٤، ص ١ديوانه ، ج )١(
 . ٤٤٣، ص ٢املصدر السابق ، ج )٢(
 . ٢٥٠، ص ١املصدر نفسه ، ج )٣(
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 :دموع يف قولهولننظر إىل صورة أخرى ملنظر تلك ال
ــوا ــدامعِ أنـ ــا وللْمـ  فارقَتنـ

. 
   غَـواد ـدودوارٍ على الْخ١(ٌء س( 

. 
املطـر ، وقصـد   : فصور كثرة مدامعها اليت سالت على خديها بـاألنواء ، أي  

 ولنتأمل مجـال التضـاد بـني     أمطار الصباح: أمطار الليل ، وبالغوادي : بالسواري 
 :، وكذلك قوله )غواد  -سوار ( 

 فأَجرى هلا اِإلشفاق دمعـاً مـورداً  
. 

  درـوم دخ ري فَوقجمِ ي٢(من الد( 
. 

ففي هذا البيت يصور أبو متام محرة خد تلك املرأة احلسناء ، فصوره بالورد نظـراً  
الختالطه بالدم ، بل زاد على هذه الصورة اللونية الصورة احلركية اليت أبرزها أبو متام 

 .يف تصويره ملنظر الدمع على اخلد 
ويتضح من خالل هذه النماذج أنّ أبا متام اعتمد يف تصويره للدموع ومنظرها على 

 :اخلدود مبا تعارف عليه الشعراء املتقدمون ، كما أنّ لديه صوراً جيدة أيضاً ، كقوله
 وصلَت دموعاً بـالنجِيعِ فَخـدها  

. 
 )٣(معلَـمِ يف مثلِ حاشية الـرداِء الْ  

. 
فأبو متام هنا يصور حال املرأة جراء البني والفراق والوداع ، فقد أسرفت يف البكاء حىت سال 
الدم من عينها موصوالً بالدمع ، فكأن الدم األمحر يف صحن خدها األبيض ، علم أمحر يف حاشية 

الدمع األمحر على اخلد  رداء أبيض ، وهذه صورة شعرية أبدع فيها أبو متام ، ووفق يف رسم منظر
 .األبيض بشيءٍ حمسوس ، حىت أخرج لنا صورة لونية بصرية رائعة 

 :وكذلك قوله
 كأنّ عليها الـدمع ضـربة الزِبٍ  

. 
  ـتغَن كيف األَي كاألَي مام١(إذا ما ح( 

. 
                                                

 . ١٩٠، ص ١ديوانه ، ج )١(
 . ٢٤٥، ص ١املصدر السابق ، ج )٢(
 . ١٢٤، ص ٢املصدر نفسه ، ج) ٣(
 . ١٦٢، ص ١نفسه ، ج) ١(
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كما عمد أبو متام إىل إبراز صورة املرأة يف مقدمات قصائده ، فركز على تصـوير  
يستطيع إبرازه ، وما يتمكن من خالله تصوير املوقف واملعىن كما ينبغي له ، لـذا  ما 

. حرص على إبراز صورة الثغر واألسنان يف مقدماته ، فجاءت صورة حية ومتنوعـة  
 :ولننظر لقوله

  دـرف يف بنا الطَّـرجم عتبس ولو 
نظامِ ومالن فيف رص الدر هن شكلم 

. 

 ويف أقاحٍ س بـروالض مرها الْخقَت 
 نتانتالف هفاتص :بنوالش ١(الظُّلْم( 

. 
فهنا صورة البتسام تلك احلسناء عن ثغر وأسنان يربزها أبو متام يف صورة بصـرية  
لونية رائعة ؛ ليدعم املعىن ويكسبه شيئاً من التقريب ، فمنظر أسناا كنور األقـاحي  

 ": ث يقول اخلطيب التربيزي يف تعليقه على هذا التشـبيه  جبامع البياض والصغر ، حي
، وهذه هي الصـورة  )٢(" وتشبه األسنان بنور األقاحي يف بياضه وصغره ولطافته ومائه

أما الصورة الثانية فهي منظر األسنان وطريقة رصفها ، فهي كالدر يف بياضها . األوىل 
 .ة النظم وطريقة نظمها ورصفها ، وذلك جبامع البياض وطريق

 :ومثله قوله

 بِكْر إذا ابتسـمت أراك وميضـها  
. 

 )٣(نور األقاحي يف ثَـرى ميعـاسِ   
. 

ومن اهتمام أيب متام بالثغر واألسنان وتركيزه عليها ، أقسـم بـذلك يف إحـدى    
 :مقدماته الغزلية قائالً

 ــريض ــا إغْـ ــاك إنهـ  وثَنايـ
ــاحِ ــور يف بِطـ ــاحٍ منـ  وأقـ

. 

ــيض  وآل  ــرق وم وب ــوم لٍ ت 
  أريـض ضوـباحِ ريف الص هز١(ه( 

. 
                                                

 . ١٣٢، ص ١يوانه ، جد) ١(
 . ١٣٢، ص ١السابق ، ج املصدر )٢(
 . ٣٥٩، ص ١نفسه ، ج املصدر )٣(
 . ٣٨١، ص ١نفسه ، ج) ١(
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فأقسم يف البيت األول بثنايا تلك احلسناء ، وشبهها ببياض اإلغريض ، مث جاء يف 
البيت الثاين بصورة أخرى ، حيث صور الثغر باألقحوان ؛ لنوره ، ومهـا صـورتان   

 .مطروقتان قبله 
 :ها الثغر واألسنان ، قولهأيضاً من األبيات اليت صور في

ـ     وعلى العـيسِ خـرد يتبسمـ
 كان شوك السيالِ حسـناً فأمسـى  

. 

  ـرادالب تيتبِ الشنعنِ األش ـن 
   القَتـاد كـوـراقِ شللف هون١(د( 

. 
من أكثـر   )القتاد(و . ضرب من العضاة ، يشبه بشوكه الثغر  ": ومعىن السيال 

 .)٢(" وكاًالعضاة ش
كان ذلك الثغر نقياً حسناً يف عـني  : واملعىن  ": يقول اخلطيب معلّقاً على هذا البيت 

 .)٣(" هذا العاشق ودونه شوك القتاداحملب كشوك السيال ، فلما وقع الفراق حالَ دون 
ومن هنا جند صورة الثغر واألسنان لدى أيب متام صورة تقليدية مل خيرج فيها عـن  

 .مني صور األقد

ولقد حفلت مقدمات قصائد أيب متام أيضاً بتصوير مجال املرأة وحسنها ، املتمثـل  
واعتمد .. يف وجهها وبياضها وعينيها وطرفها وجيدها وخصرها وأناملها ، وغري ذلك 

يف مقدماته مبا هو معروف من تشـبيهات يف الشـعر    )مجال املرأة(أبو متام يف تصوير 
 :املرأة بالبدر أو القمر ، كقوله اجلاهلي ، ومن ذلك تصويره

  ةـــر نيِ بأمــت نمــه يف د ذَلْتلع 
 ثنتان كـالقمرينِ حـف سـناهما   

. 

ــابِ    ــبٍ ورب ــوتنيِ لزين حمم 
 )١(بِكَواعبٍ مثْلِ الـدمى أَتـرابِ  

. 
                                                

 . ١٩٠، ص ١ديوانه ، ج) ١(
 . ١٩١، ص ١املصدر السابق ، ج) ٢(
 . ١٩١، ص ١املصدر نفسه ، ج) ٣(
 . ٥٠، ص ١نفسه ، ج )١(
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كانت تعج يف ظالم دامس ، فإذا وجد تلـك  إن حياة البدوي بإنتهاء ضوء النهار 
 .بيح اهلادية ، حتدث عن فرحته ا املصا

 :بالشمس أيضاً ، كقوله كما يصور املرأة
تدب جِبتسٍ إذا حمن شم تمفنِع 

. 
 )١(من نورِها فكأنها لَـم تحجـبِ   

. 
نعمت من جارية كالشمس يف مجال وجهها وحسنه ونوره ، وهـي إذا  : واملعىن 

. ا ، ولكن الشمس خبـالف هـذا   حجبت خرق نور وجهها احلجاب ، فظهر مجاهل
 :يشاكله قوله

 ـمواللّيلُ راغ سمنا الشلَيت عدفر 
. 

 طْلُعرِ تدانِبِ الْخن جم ممسٍ لَه٢(بِش( 
. 
 :كما صور مجاهلا وحسنها بالكوكب ، كقوله

 ـبفيها كواك لو أنّ األرض وجوه 
. 

 )٣(توقَّد للسـاري لكـن كواكبـا    
. 

: وصفاَءها بالكوكب ، حيث توقد وتنري للساري طريقه ، ولفظة ور بياضها فهنا ص
توحي بليلٍ دامسٍ يسري فيه شخص ، وتكون هـذه الكواعـب يف منزلـة     )الساري(

 .الكواكب يف إنارة الطريق 
إنّ وجوه تلك العـذارى تشـع كأنهـا     ": يقول اخلطيب معلّقاً على هذا البيت 

 .)٤(" كواكب
 :مجاهلا بالظبية ، كقولهكما صور 

 وإذا رنت خلْت الظِّباَء ولَدنهــا 
. 

 )١(ربعيةً واسترضعت يف الربـربِ  
. 

                                                
 . ٦١، ص ١ديوانه ، ج) ١(
 . ٣٩٧، ص ١، جاملصدر السابق ) ٢(
 . ٨٣، ص ١املصدر نفسه ، ج) ٣(
 . ٨٣، ص ١نفسه ، ج) ٤(
 . ٦١، ص ١نفسه ، ج) ١(
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 :وقوله
ــوارِ ولكــن الن ــة كالظَّبي ــي وه 

. 
 )١(ربما أمكَنت جنـاةُ السـحوقِ   

. 
 :ومثله قوله

 كُنت أرعى البدور حتـى إذَا مـا  
. 

 )٢(أمسيت أَرعى النجومـا  فارقوين 
. 

 :ومن صوره اليت تعكس صورة املرأة يف مقدماته ، قوله
ــدمى  ســواكن يف بِــر ســكَن ال

. 
  بـرالس فَروٍء كَما نن سم رواف٣(ن( 

. 
حيث يصور أبو متام هنا موقف تلك احلسناء وحاهلا إزاء مـا يواجههـا يف   

ماً هادئة الطبع ، ساكنة آمنة كالدمية يف سكوا ، حياا من مواقف ، فهي دائ
ولكن سرعان ما تتالشى هذه الصورة ويأيت ضدها حني يقترب منها سوء ، فتنفر 

 .منه نفور السرب 
 :ويوافقه يف املعىن قوله

 أطْالَلُهم سـلَبت دماهـا الْهِيفـا   
. 

 )٤(واستبدلَت وحشاً بِهِن عكوفـا  
. 

 .ء اجلميالت بالدمى فصور النسا
 :ومن صوره أيضاً يف بيان حال النساء احلسان ، قوله

ـ    لَبِسن ظلَّينِ ظلَّ أمنٍ مـن الدهـ
. 

    هدود ـوِهلَه ـنم ـال٥(ـرِ وظ( 
. 

فصور حياة الترف والنعيم اليت يعشنها بظلّ حيميهن وحييط ن ، فهن حمميات 
 .ذا الظلّ 

                                                
 . ٤٥٣، ص ١، ج ديوانه )١(
 . ١١٠، ص ٢، ج املصدر السابق) ٢(
 . ١٠٣، ص ١، ج املصدر نفسه) ٣(
 . ٤٢٦، ص ١نفسه ، ج )٤(
 . ٢٢٥، ص ١نفسه ، ج) ٥(
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و متام يف تصويره حملاسن املرأة ، فهاهو يصور طرفها ونظراا لتكتمل وقد اتسع أب
 :صورة املرأة احلسناء يف مقدماته ، ومن ذلك قوله

 تقد تنكّـر ةفها يف هامطر ترع 
. 

   بـارِض ـوها وهبتمنها ن ح١(وصو( 
. 

مبكـراً ،   فجعل الطرف مرعياً ، مبعىن أا رددت النظر يف شعره ، فرأته قد شاب
 :بدا فيه اليبس ، كما صور الطرف يف قوله: فكأنه نبت قد صوح ، أي 

 سيافَةُ اللّحظـات يغـدو طَرفُهـا   
. 

 )٢(بالسحرِ يف عقَد النهـى نفّاثـا   
. 

، صورها بصـورة   -وهي تلك النظرات  -فصور أمجل ما يف املرأة أثناء وداعها 
 .السيف يف شدا وحدا 

 :ه قولهومثل
 هلا منظـر قيـد النـواظرِ مل يـزلْ    
 يظلُّ سراةُ القَومِ مـثىن وموحـداً  

. 

   ـبالْح ـهتفَارو يف خدويغ وحير 
 بـرش ـمهيها كَأننيى بِع٣(نشاو( 

. 
فصور خيار القوم ونظرام إىل عيون تلك املرأة دون صرف النظـر عنـها بـأنّ    

ها كأم سكارى ، وهنا صورة بصرية حركية بديعة يف تصوير منظرهم قد بدا يف عيني
 .منظر عينيها وأثره 

كما اهتم أبو متام بتصوير ما خيتص بتلك الغيداء اليت سكنت الديار ، حيث صور 
 :أصابع يديها أو بناا ، وذلك يف قوله

ــهوأقبح ــي ــت أحســن مرئ   رأي
 نوالع التوديع ينِ لـيعتجمس١(مام(  

، بصورة ذاك النبات الذي يشاكلها يف اللون ، وهو العنم فصور األصابع املخضوبة 
                                                

 . ٣٨٤، ص ١ديوانه ، ج) ١(
 . ١٦٨، ص ١السابق ، جاملصدر ) ٢(
 . ١٠٣، ص ١املصدر نفسه ، ج) ٣(
 . ٨١، ص ٢نفسه ، ج) ١(
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أو كىن به عنها ، وهذه صورة بصرية لونية متداولة يف الشعر القدمي ، حيـث يصـور   
الشاعر تلك احلسناء أثناء الوداع ، فيستجمع ما هو مجيل وما هـو قبـيح يف قلبـه ،    

ويوافقه . اجلميل هي تلك األصابع املخضوبة اليت بدت كالعنم والقبيح هو الوداع ، و
 :أيضاً قوله

 ـنم معالانَ الْمسح غناكي بِمعهد  
  )١(حسانة الورد والْبردي والعـنمِ  

الطريقة اليت تفرض ا علينـا   "ومن هنا تظهر أمهية الصورة الشعرية ، وذلك يف 
ىن الذي تفرضه ، ويف الطريقة اليت جتعلنا نتفاعل مع ذلك املعـىن  نوعاً من االنتباه للمع

 .)٢(" ونتأثر به
 :كما عمد أبو متام إىل تصوير ما تتجمل به املرأة من ملبسٍ وحلي ، وذلك كقوله

   ـرشرِي مـا هـذه بأقص هذيا ه 
 خرجن يف خضرة كالروضِ لَيس لَها

 

 هـا اُألخـر  وال الْخرائد من أترابِ 
  ـرههـا زعلى أعناق يل٣(إال الْح(  

، يعقدها أبو متام لتقريب املعىن وجعلها صورة حية ماثلة يف خيالنا فهنا صورة شعرية 
 -وقـد يكـون لباسـهن     -فهاهو يصور اخلرائد وقد خرجن يف زينة خضراء اللون 
ر الروضة اخلضراء وما يزينها من متجمالت باحللي يف أعناقهن ، يصور هذا املنظر مبنظ

 .أزهارٍ وأشجار يف صورة رائعة زاد مجاهلا ختصيص اللون فيها 
 :وكذلك قوله

  وإذا مشت تركت بصدرِك ضعف ما
  )٤(بِحليها مـن كثـرة الوسـواسِ    

  لـيل به احلسناء من حفهنا صورة مسعية لوقع ذلك الصوت الذي يصدر مما تتجم

                                                
 . ٩٠، ص ٢ديوانه ، ج) ١(
 . ٣٦٣ط ، ص.جابر أمحد عصفور ، دار املعارف ، د. الصورة الفنية يف التراث النقدي والبالغي ، د )٢(
 . ٣٢٨، ص ١ديوانه ، ج )٣(
 . ٣٥٩، ص ١املصدر السابق ، ج )٤(
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 .من رآها ، وخاصة وسوسة اخللخال الناتج عن مشيتها  يف قلبِ
 :ومن صوره اليت تعكس مجال األحبة ، قوله

 ـبفيها كواك لو أنّ األرض وجوه  
  )١(توقّد للسـاري لكـن كواكبـا    

 :وقوله
 إن يدج ليلُك أنهم أمـوا اللِّـوى  
 أهلوك أضحوا شاخصـاً ومقوضـاً  

 

 وهم على ذات األضـا فلقد أضاَء  
  )٢(ومزمماً يصف النوى ومغرضـا 

 .فهنا صورة ضوئية أبرز أبو متام من خالهلا مجال أحبته 
 كما سيطر على أغلب مقدمات أيب متام التقليدية بأنواعها احلديث عـن الفـراق   

 شعرية  والوداع ، وما يتبعهما من أسى ووجد وشوق ، ومن هنا حوت مقدماته صوراً
 :متنوعة ملنظر الفراق والوداع ، ومن ذلك قوله

  كأنما الـبني مـن إلْحاحـه أبـداً    
 لَدأو و تولمل فوسِ أخ٣(على الن(  

فهنا صورة رائعة من أيب متام لذلك البني الذي اشتد وقعه على النفوس ، بـل زاد  
جعله يف صورة أقرب حني جعـل  إحلاحه حىت صور فعله هذا باملوت ، بل ألصقه به و

للموت أخاً وولداً ، وجعله البني ، فهنا تصوير دقيق يكشف عن حقيقة البني وأثـره  
على نفس املفارق ، كذلك صور النوى بصور تبين أثره على نفسية من بلي به ، وذلك 

 :كما يف قوله
  إنــي تأملــت النــوى فوجــدتها

ـ      )٤(لوالسيفاً علي مع الْهـوى مس
فقد تأمل النوى وأدام فيه فكره ، ويف كلّ مرة تظهر له نتيجة وصورة مصورة لـه  

                                                
 . ٨٣، ص ١نه ، جديوا )١(
 . ٣٨٨، ص ١املصدر السابق ، ج) ٢(
 . ٢٤٠، ص ١املصدر نفسه ، ج) ٣(
 . ٣٣، ص ٢نفسه ، ج) ٤(
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ولننظـر  . تتحد مجيعها على شدة وقعه وأثره ، فصوره كما رآه سيفاً مسلوالً عليه 
، زادت من بيان وقعه وما يترتب عليه من أمل من إحياءات  )علي(لما توحي به كلمة 
ورة وحسنها حني أضاف للسيف املسلول شيئاً آخـر ، ومل  وزاد من مجال الص

يصوره جمرداً ، بل معه ما يعضده وجيعله أشد وقعاً عليه ، وهو اهلوى والشـوق  
الذي يكنه ملن فارقهم ، وهذه صورة بصرية تعكس مدى وقع النوى على شخصه 

 .وقلبه خاصة 
منها صوره الشعرية ، ومـن  املعاين ليض فضلومن هنا نلحظ أنّ أبا متام قد انتقى أ

 :ذلك قوله يف الفراق وأثره

ــا ــفي بِه ــةً أَش ــي وقْفَ عننمال ت 
 

ــاعونُ   ــا م ــراقِ فإنه ١(داَء الف(  
بأنها مـاعون ؛   -واليت ختفف من داء الفراق قليالً  -فصور الوقفة على األطالل 

 :وكذلك قوله. وذلك حلاجته هلذه الوقفة كاحلاجة للماعون 

  نوى كَانفضاضِ النجمِ كانت نتيجةً
  وى جِـدلَ الْهزلِ يوماً إنّ هزن الْه٢(م(  

 :قوله مصوراً ليله احلزين نتيجة فراق األحبة: ومن صوره أيضاً 

ــأني   ــؤه كَ ــت أكْلَ ــلٍ بِ  ولي
 

  )٣(سليم أو سهِرت علـى سـليمِ   
له احلزين نتيجة لما خيتلج يف نفسه من أمل وحزن ففي هذا البيت يصور أبو متام لي

مترتب على الفراق ؛ إذ ال بد لشاعر حذق من أن يصور ويصف هذا الوقت الذي 
يذكر فيه أحبته ويشتاق هلم ، وتتهيج فيه الذكرى ، وتتجمع فيه اهلمـوم واآلالم ،  

ـ .. بل تزداد  رض ، أو بِمـن  فصور حاله يف هذا الوقت بالسليم الذي يعاين من امل
سـهر   لدغته حية ، فتتكبد عليه اآلالم يف الليل ، وينزع من عينيه النوم ، أو كمن

 .على هذا السليم يعتين به 
                                                

 . ١٦٤، ص ٢ديوانه ، ج) ١(
 . ٢٧٥، ص ١املصدر السابق ، ج) ٢(
 . ٧٧، ص ٢املصدر نفسه ، ج) ٣(
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 :ولنتأمل هذه الصورة الشعرية الرائعة اليت تعكس أمل الفراق ووقعه يف قوله
  لئن ظمئَت أجفانُ عيين إىل البكـا 

  )١(تـروت لَقَد شرِبت عينِي دمـاً فَ  
، حرقته إزاء ما حيسه من وجد وشوقٍ جراء ما ألَم به من فراق حيث صور أبو متام 

فجاء بأكثر احلواس إبرازاً هلذا املنظر ، وهي العني ، فصـورها بالكـائن احلـي ، أو    
لقد ظمئت وال يرويها سـوى  . اإلنسان الذي يظمأ ويعطش ، ولكن إىل ماذا ؟

رى فيه دئةً للشوق واألمل ، ويف املقابل جند صورةً أخرى عكست البكاء الذي ي
ما قبلها ، فعينه قد شربت وارتوت دماً ، وهذه الصورة تعكس ما ألَم به ومـا  
قاساه ؛ إذ إنّ الفراق أشد قسوة على قلب احملب من مصائب احلياة األخـرى ،  

املشتاق املفارق ، فترديـه   حىت إن أبا متام استعار للبني أسهماً يرميها على ذلك
 :صريعاً ، وذلك يف قوله

 مشوق رمته أسهم الْبـينِ فـانثَنى  
 

   تـمفأص ـهتا رم٢(صريعاً هلا لَم(  
 :ويشاكله قوله

 يا سهم كيف يفيق من سكْرِ الْهوى
 

  ـقبغراقِ ويبالف صبحانُ ير؟ )٣(ح!  
 :وقوله

وت بص   هفُـؤاد مـومالْه ـدتاع 
 

  )٤(إنْ أَنتـــم أَخلَفتمــوه موعــدا 
فمن شدة ما يقاسيه وما خيتلج يف نفسه جراء ما أصابه ، صور اهلموم وقد اختذت 

 :من فؤاده مكاناً لالجتماع ، ويف بيان أثر الفراق على تلك احلسناء قوله

                                                
 . ١٦٠، ص ١، ج ديوانه) ١(
 . ١٦٢، ص ١، ج املصدر السابق) ٢(
 . ٣٥٤، ص ٢سه ، جنفاملصدر ) ٣(
 . ٢٨٤، ص ١نفسه ، ج) ٤(
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ــدامنِ الْتــيالب ــةعــن لَوهلــا م 
 

 ودــد الْخ درفْســجاً ونب ــد   )١(يعي
 فيصور أبو متام هنا يف صورة لونية حال تلك املرأة إزاء البني ، فخدودها املـوردة  

 .تبدل لوا بنفسجاً من أملِ الفراق وحرقته 
 :ومن صوره أيضاً ، قوله

 أترى الفراق يظُـن أنـي غافـلٌ   
 

 ل يداه تسلَم قَدو هن؟ )٢(ميسـا ع  
 ر الفراق ووقعه يف صورة ملسية حني جعل له يدين يلمسما ، ولننظر لتلك فصو

 :يف قوله الصورة
  إستنبت القَلب من لَوعاته شـجراً 

  )٣(من الْهمومِ فأجنتـه الوساوِيسـا   
 :ولنتأمل قوله

  ضعفَت جوارح من أَذَاقَته النـوى 
  )٤(لفراقِ فذم طعم الْعــلْقَمِ طعم ا 

أبو متام صورة شعرية ألمل الفراق ، فجعله من املتـذوقات ، ورسـم    رسملقد 
طعمه يف صورة ذوقية ، فطعم الفراق مر ال يقارن بطعم العلقم الشديد املرارة ، بل 

رق ، هو أكثر مرارة منه ، وهذا يعكس لنا ألَم الفراق وشدة وقعه على قلب املفـا 
 :ويترجم أبو متام ثقل أيام اهلجر على نفسه ، وخفّة أيام الوصل يف قوله

 أَعوام وصلٍ كَان ينسـي طُولَهـا  
    فَـتدـرٍ أَرجه ـامأي ـرتبان ثُم 
  ثُم انقَضت تلك السـنونُ وأَهلُهـا  

  ــام ــا أي ــوى فَكَأَنه الن ــر  ذكْ
ـ    هـا أَعفَكَأن ، أَسـى وىبِجوام 

 ــالم ـــم أَح هكَأنــا و   )٥(فَكأنه

                                                
 . ٢٥٠، ص ١ديوانه ، ج) ١(
 . ٣٦٩، ص ١املصدر السابق ، ج) ٢(
 . ٣٦٤، ص ١املصدر نفسه ، ج) ٣(
 . ١٢٥، ص ٢نفسه ، ج )٤(
 . ٧٣، ص ٢نفسه ، ج) ٥(



 

ــ  

ومن خالل هذه الصور السابقة يتضح أنّ أبا متام قد صور الفراق والنوى والبني يف 
مقدمات قصائده ، ووظفها مبا يعكس مدى تعلّقه وارتباطه مباضـيه ، باإلضـافة إىل   

، به ، فتارة يتحدث عنها  انتقاء املعاين اليت صور ا الفراق وما يتصلإجادته وإحسانه يف 
 .وتارةً يتأملها ، وأخرى يترجم إحساسه حوهلا ووقعها على القلوب والنفوس 

منظر الطلـل والرسـم   : ومن األشياء اليت ركز عليها أبو متام يف صوره الشعرية 
والدمن ، حيث عمد إىل إبرازها بعقد صورة شعرية يتجلى من خالهلا املعىن ، وتتضح 

 :هر فيها إبداعه ، ومن ذلك قولهالصورة ، ويظ
  أثَاف كالْخـدود لُطمـن حزنـاً   

    ـوارالس فَصـمـا انثْلَمم يؤ١(ون(  
 -وهي احلجارة اليت تنصب عليها القدر ، وقد أثرت فيها النـار   -حيث شبه األثايف 

 .بيان خبدود أثر فيها اللطم ، وهنا صورة لونية بصرية غاية يف التصوير وال
 :ولننظر إىل قوله

 إذا شئْن باأللْـوان كُـن عصـابةً  
 

 دغالص نم كُن واآلذان دن الْهِن٢(م(  
يصف الظّلمان اليت صـارت يف   "فهنا صورة لتلك األطالل وما آلت إليه ، حيث 

 .)٣(" الدار بدالً من السكان ، شبهها باهلند ؛ لسوادها ، وبالصغد يف صغر آذاا
 :ومن صوره اليت تضمنت الطلل ، قوله
   فـدنـعٍ مبر ـاتكَى آيب نِفد 
ــئْن ترابهــا طــدامٍ و ــت َألقْ طَاب 
  أرج أَقام من اَألحبة فـي الثَّـرى  

    فـرعي رابِهـا لَـمت سيمال نلَو 
 قَـفقَر عم ةيملَط رشـن نفَحفَن 

 أُرِيقَت رىصو فوعِ الـذُّرم٤(بِالد(  

                                                
 . ٣١١، ص ١ديوانه ، ج) ١(
 . ٢٦٥، ص ١املصدر السابق ، ج) ٢(
 . ٢٦٥، ص ١املصدر نفسه ، ج) ٣(
 . ٤٣٤، ص ١نفسه ، ج )٤(



 

ــ  

فهنا صورة بديعية لذلك الطلل الذي مل يكن يعرف لوال داللة نسيم األحبة عليه ، 
واليت انبعثت من ترابه ، بل زاد من مجال الصورة أن جعل وطء هذا التراب جماالً لزيادة 

وهي صورة  الرائحة الزكية ، وهذا داللة على إقامة أرج األحبة يف تراب ذلك الطلل ،
شعرية أجاد أبو متام يف رمسها حني جعل للثرى رائحة ختص أحبتـه ، فتصـبح هـذه    

 .الرائحة عالمة يهتدى ا لطلل األحبة 
 كما زخرت مقدماته بإبراز صورة الفارس الشجاع السـاعي للعـال واـد ،   

 لـك ، وبيان حزمه وعزمه ، فيصوره باحلية الكثرية احلركـة ؛ ألنهـا توافقـه يف ذ   
 :كقوله

ــالي  ــه اللّي قَترعت ــن ــى م الْفَتو  
ــناضِ  ضالن ــة ــايف كَالْحي   )١(والفي

 :وكذلك قوله

 كأنّ له ديناً علـى كُـلِّ مشـرِقٍ   
 

  )٢(من األرضِ أو ثأراً لدى كُلِّ مغـرِبِ  
فصور عزمه وحزمه وشجاعته مبن له دين يف الشرق والغرب ، يبحث عنه بكـلّ  

، وما بينهما من طباقٍ أدى إىل دعم املعـىن   )الشرق والغرب(ولننظر للفظتي . جد وهمة 
وإىل إيضاح الصورة ، فصور حركته الدائمة وتنقله السريع ، فهذا التصوير يعد داللـة  
واضحة على ما أراد إيضاحه ، وهي صورة حركية حسنة تكشف عن صدق عزمـه  

 :قوله وحزمه وفروسيته ، يؤيد ذلك
ــا  ــاب وراكبِيه ــيبتعثُ الركَ س 
  أَطَلَّ علَـى كُلَـى اآلفـاقِ حتـى    

 ــرارغ ــهتعجه فــيكَالس فَــىت 
ارد ــه ينيــي ع ف ضــأنّ اَألر   )٣(كَ

 :ولنتأمل صورة أخرى توافق ما سبقها ، وذلك يف قوله

                                                
 . ٣٩٢، ص ١ديوانه ، ج) ١(
 . ٨٩، ص ١املصدر السابق ، ج) ٢(
 . ٣١١، ص ١املصدر نفسه ، ج) ٣(



 

ــ  

 يرى بِالكَعابِ الرود طَلْعـةَ ثَـائرٍ  
  ه ضغناً علَـى كُـلِّ جانِـبٍ   كَأنّ بِ

 وبِالعرمـسِ الوجناِء غُـرةَ آيِـبِ   
  )١(من اَألرضِ أَو شوقاً إِلَى كُلِّ جانِـبِ 

 :قوله يف بيان صورة احلازم الشجاع: ومن صوره أيضاً 
 ومآلنَ من ضـغنٍ كَـواه تـوقُّلي   

 
  )٢(بـا إِلَى الْهِمة العلْيا سـناماً وغَارِ  
قد امتأل من احلقد ، وهذا مسـتعار ؛ ألنّ   "فهنا صورة شعرية لذلك احلازم الذي 

أصله للبعري ، ) السنام(و .... الضغن عرض ال ميتلئ به اجلسد ، ولكن وصفه بالكثرة ، 
سـنام  : وكذلك الغارب ، وهو ما قُدام السنام ، مث استعري لما ارتفع من شيء ، فقيل 

 .)٣(" رب البحراجلبل ، وغوا
 :ومن صوره أيضاً ، قوله

عــوابس يــونالْع رــزنــا خاموأي  
  ـبلَبتالْم ازِمها الْحضخ٤(إذا مل ي(  

 فقد صور األيام اليت خيوضها ذلك احلـازم بصـورة مسـتعارة ، حيـث    
 :أي  )اخلـزر (استعار خزرة العيون لأليام ؛ ألنها من صـفات األعـداء ، و   

 يضيقون أعينهم للنظر ، وقد جاء ـذه الصـورة املسـتعارة ، فجعـل    الذين 
 لأليام عيوناً خزراً ؛ ليبني وقع تلـك األيـام وقسـوا ، وكيـف يقاومهـا     

 .مقاومة األعداء 
وعن صورة الركب والراحلة ، فقد صورمها أبو متام بصورٍ خمتلفة ؛ إذ تعد مرحلة 

ينتهي من الوقوف على األطالل أو التشبيب ، هامة من مراحل مقدماته التقليدية حني 
 .فهي حلقة وصل بني بداية املقدمة والدخول يف الغرض الرئيس 

                                                
 . ١١٣، ص ١ديوانه ، ج) ١(
 . ٨٤، ص ١املصدر السابق ، ج) ٢(
 . ٨٤، ص ١املصدر نفسه ، ج) ٣(
 . ١٥٠، ص ١نفسه ، ج) ٤(



 

ــ  

 :ومن صوره ، قوله
  وركْبٍ كَأَطْراف األسـنة عرسـوا  

  ـهبها والليلُ تسطو غَياه١(على مثل(  
يقـول  فهنا صورة ملنظر الركب ، حيث صورهم بأطراف األسـنة ، ويف هـذا   

جيوز أن يكون شبه الركب باألسنة مضاًء ونفاذاً ، وجيوز أن يكون شبههم  ": اخلطيب 
 .)٢(" ا حنافةً وهزاالً
 :ومثله قوله

 تصغي إىل الْحدوِ إِصغاَء القيان إِلَى
  عتـرِضم كَأنّ الطَّلْـح وبؤى تحت  

 نغمٍ إذا استغربته مـن مطارِحهـا   
وـا بِشهحن طَالئآقي ميف الْم ه٣(ك(  

فهنا صورة ملنظر العيس وإصغائها إىل احلدو ، فهي تصغي له كإصغاء القيـان إىل  
قد اعترض  -وهو شجر له شوك  -النغم ، حىت تصبح من جراء إصغائها كأنّ الطلح 

 .وهنا صورة مسعية بصرية رائعة . بشوكه أعينها 
 :وكذلك قوله

ــأ عبالْم نــا د ــناد وأَنئه دةَ الس 
   قَـتواهـد الكَـرِميِ تبين عوإِلَى ب  

 بِالسيرِ مـا دام الطَّريـق معبـدا    
  )٤(رتك النعامِ رأى الظَّالم فَخـودا 

 .فهنا صورة حركية لتلك الراحلة اليت تسري حنو املمدوح 
 :)٥(ومثله قوله

مإِالّ الْه مالْه دطْرـلٍ   ال يجر ـنــبِ  م عالن ةــر ــات القَفْ نبــلٍ ل قَلْقم 
 

                                                
 . ١٢١، ص ١ديوانه ، ج) ١(
 . ١٢١، ص ١السابق ، جاملصدر ) ٢(
 . ١٨٦، ص ١املصدر نفسه ، ج) ٣(
 . ٢٨٤، ص ١نفسه ، ج) ٤(
 . ٦٩، ص ١، ج نفسه) ٥(



 

ــ  

 لَـه أَيتر فَّتالْت باضٍ إذا الكُرم 
  ستصبِح العيس بِي واللَّيلُ عند فَـىت 

 بِوخدهن استطَاالت علَى النـوبِ  
  كَثريِ ذكْرِ الرضا في ساعة الغضبِ

ام همة الركب الذين ساروا إىل املمدوح حبيات علـى نبـت يف   كما صور أبو مت
موضعٍ ضيقٍ باجلبل ، وهي كثرية احلركة ، وهذا يوافق حال من سعى للممدوح لينال 

 :ما يريد ، كما يف قوله
  مهكَـأن دحِ قَـومى بِالْمرس كإِلَي  

 انِضضابِ الناللِّص اتيسِ حيلَى الْم١(ع(  
وكذلك صور الفرس الذي دائماً ما تغىن به يف مقدماته ، سواء أكان طالباً إهـداءه مـن   

 :لونهمصوراً فرس ذلك الفارس الشجاع املسفار ، ومن ذلك قوله يف تصوير املمدوح ، أو 
 أَحمــر منهــا مثْــلَ الســبِيكَة أو
  ــم ــةٌ أَم تكُم ــه ــمٍ في أَده أَو  

 لَّمى أو اللَّعـسِ أَحوى بِـه كـال   
ــةٌ مــن الْغـــلَسِ طْعق ــه٢(كَأن(  

 :وقوله
ـ       أصغر منـها كأنـه محـةُ الْـ

    ـسجع ـهكَأَن ـافص ةضي٣(ـب(  
 :فصور الفرس بعجس القوس ؛ ألنه مصقول ، وكذلك قوله

 ــه قْلَتــى بِم مــا ر إِذَا م ــو هو 
 ــه تغُر تــر ــا أَع إِذَا م ــو هو 

. 

 ــس ــخاماً كَأنهــا نِقْ س ــت كَان 
   سهـا بِـركَأن ـتالح كيني٤(ع( 

. 
 :يف قوله وكذلك تصويره لصوت الرعد

 قــل صهــبني ص ــر الْمنك   مزمجِ
   بِهـخص ـنم انملُ الزأَز طْرِق٥(ي(  

                                                
 . ٣٨٦، ص ١، ج ديوانه) ١(
 . ٣٥٤، ص ١، ج املصدر السابق) ٢(
 . ٣٤٩، ص ١نفسه ، جاملصدر ) ٣(
 . ٣٥٠، ص ١نفسه ، ج )٤(
 . ١٤٥، ص ١، ج نفسه) ٥(



 

ــ  

 .وهو يزجمر ويصهل بصوته  فهنا صورة مسعية لصوت ذلك الرعد
 :قوله: لشباب والشيب فقد صورمها بصورٍ عدة ، من أبدعها وأجودها أما عن ا

  ما اسود حتى ابيض كَالكَرمِ الّـذي 
  )١(لَم يأْن حتى جِيَء كَيما يقْطَفـا  

فوصف إسراع الشيب يف رأسه بصورة بصرية رائعة ، فما اسود رأسه إال والشيب 
ومنظره كالكرم لَما اسود مثره آنَ وقت قطافه ، ولعلّـه  قد نزل به ، فكان هذا احلال 

 .يشري هنا إىل املوت 
لقد غزا الشيب أبا متام يف سن متقدمة ؛ لذا جنده دائم الشكوى منه ومن وقعـه ،  
وكثري التذمر منه ، وما ينتج عنه من وقع وأثر يف نفسه ونفس من حوله خاصـة ممـن   

صوره بصور شعرية غاية يف البيان واإليضاح ، ومنها هـذا  تعلق م ؛ لذا جنده دائماً ي
البيت ، حيث صور انتشار الشيب يف رأسه بصورة تعكس أثره يف نفسه ، فقد لعـب  
الشيب باملفارق ، ويف نفس الوقت جد يف أثره ، فأبكى من رآه ممن أحبهم ، فاللعـب  

وائية غري منظمة ، مث بيـان  واجلد مستعاران للشيب ؛ ليبني كيفية انتشاره بطريقة عش
 .صورة معاكسة هلذا املنظر تتمثل يف جده وقسوته يف أثره على النفوس 

 :ومن صوره أيضاً قوله
 نسج الْمشيب لَـه لَفَاعـاً مغـدفا   

 
  )٢(يقَفــاً فَقَنــع مذْرويــه ونصــفَا 

 :وقوله
ــيمٍ ض ــة ــه بِطَلْع صخــي ش  زارنِ

 
 ترمع    ادـوـن العسـي ملج٣(م(  

 

                                                
 . ٣٩٤، ص ٢، ج ديوانه) ١(
 . ٣٩٣، ص ٢، ج املصدر السابق) ٢(
 . ١٩١، ص ١نفسه ، جاملصدر ) ٣(
 



 

ــ  

 :ومن صوره يف الشيب قوله
ـ     لَعب الشيب بِالْمفَارِقِ بـلْ جـ

  )١(ـد فَـأَبكَى تماضـراً ولَعوبـا    
وعن الطبيعة ومظاهرها الصائت منها والصامت ، فقد جاء أبو متام بأحسن الصور 

 :وأبدعها من خالل التشبيه ، ومن ذلك قوله
نى    مـدبِالن ققْـررت ةـراهكُلِّ ز  

 رــد حت ــه ــين علَي ــا ع   )٢(فَكَأنه
لقد أبرز أبو متام منظر الشجر الزاهر الذي يترقرق الندى ويضطرب على أوراقـه  

 .بصورة عني يتحدر منها الدمع ، وهذه صورة بصرية بديعة 
 :أيضاً من صوره اليت تضمنت مظاهر الطبيعة ، قوله

هـا   تكَأن مـيمهـا الْجبجحدو ويب  
 فَّــرخــارةً وتــدو تبــذْراُء ت٣(ع(  

فهنا صورة حركية رائعة لتلك الشجرة الوارفة الظالل ، حيـث تبـدو تـارة ،    
، وجاء بصورة رائعة هلذا  -وهو ما تكاثف من النبات  -وحيجبها اجلميم تارة أخرى 

ر للعيان تارة ، وختتفي تارة أخرى ، وهو تشـبيه  املنظر ، وهي صورة اجلارية اليت تظه
 .بديع جبامع الظهور واخلفاء املترتب عليه احلسن واجلمال 

 :أيضاً من صوره البديعة قوله

  يـــهمــا اآللُ فكَأَن بِســاطو 
 

   حيضـالِء الـرلُ الْمحس هلَي٤(وع(  
 .فصور األرض بالثوب األبيض املنثور عليه آلل 

 

                                                
 . ٩٣، ص ١ديوانه ، ج) ١(
 . ٣٣٣، ص ١املصدر السابق ، ج) ٢(
 . ٣٣٤، ص ١املصدر نفسه ، ج) ٣(
 . ٣٨٢، ص ١نفسه ، ج) ٤(
 



 

ــ  

 :أيضاًوقوله 
  قعـهوياحـاً لتار زتهت رى األرضت  

  )١(كَما ارتاحت البِكر الْهدى إىل البعـلِ  
 :وقوله

  تـرغُي ـيياء إِنْ هرى اَألشال تأَو 
ــيا نظَريكُمــا قَصت يبــاح ــا ص ي 
    هـابش سـاً قَـدمشـاراً مها نيرت 

 

 ض حاَألر نسوح تجم؟س رغيني ت 
  رـوصـف تضِ كَياَألر وهجيا ورت 

   ـرقْمـو مـا همبا فَكَأنالر ره٢(ز(  
يصور أبو متام منظر الربيع وكيف غدت األرض خضرة نضرة يف أى حلتها ، 

فقد شبه النهار والشمس  "ذلك النهار املشمس ، مجال الربيع على وكيف انعكس 
من خالهلا يف رسم يف صورة بصرية أبدع  )٣(" بضوء القمر - على الزهر األبيض -

فقـد  ) الشمس والقمر يف آن واحد ( املعىن املراد ، وذلك حني مجع بني النقيضني 
 .اجتمع الضدين مع استحالة اجتماعهما وهذا هو احلسن 
 :ومن صوره أيضاً اليت تضمنت مظاهر الطبيعة ، قوله

 رِيـفالْخ برى إِذَا ضتح  اقَـهرِو  
  )٤(سافَت بريـر أَراكَـة وكَباثَـا    

مثل استعاره  "، حيث إنه  )ضرب اخلريف رواقه(: فهنا صورة شعرية يف قوله 
ما قُـدام   )الرواق(إذا أقام فيه ، و : ضرب فالن برواقه املكان : للخريف ، يقال 

 .)٥(" البيت
 :ولنتأمل إبداع أيب متام يف قوله

                                                
 . ٤٢١، ص ٢ديوانه ، ج) ١(
 . ٣٣٣، ص ١املصدر السابق ، ج) ٢(
 . ١٧١عبده بدوي ، ص.  الشعر ، دأبو متام وقضية التجديد يف )٣(
 . ١٦٨، ص ١ديوانه ، ج )٤(
 . ١٦٨، ص ١املصدر السابق ، ج )٥(
 



 

ــ  

 ازلَ الروض الغزالةَ نشـرت إِذَا غَ
 

   رانِـكود هِمي أَكْنـافف ابِير١(ز(  
فقد استعار املغازلة اليت هي حديث النساء ؛ ألنها تكون بلطف ومؤانسة ، فجعل 
ذلك بني الروض والشمس ، ولقد أبدع أبو متام يف هذه الصورة أيما إبداع ، فصـور  

، ومنظرمها بتلك املغازلة اليت هـي حـديث النسـاء ،    الروض يف مالطفته للشمس 
واختارها ؛ ألنها تكون بلطف مثل منظر الروض ، وحركته مع الشـمس يف هـدوء   

 .وانسياب لطيف 
فهذه الصورة تعكس يف هدوء وحركة منتظمة منظر الروض والشمس يف صـورة  

 .بصرية حركية هي األفضل من نوعها يف هذا املعىن 
 :فصورها بصور عدة ، ومن ذلك قولهأما عن السحاب 

  شهِدت لَها اَألثْـراُء أَجمـع إِنهـا   
    افلَكَرِميـةُ اَألطْـر ـةنزم ن٢(م(  

فوصف ذلك املطر العميم الذي عم البالد بأنه ال يأيت إال من مزنة ، وصور تلـك  
د غزارة تلك األمطار الـيت  املزنة بإنسان له أطراف جيود ا ، وجاء ذه الصورة ليؤك

 .جاءت ا املزنة وخريها العميم 
 :ومن صوره يف السحاب قوله

  فَقَد سحبت فيها السحائب ذَيلَهـا 
  )٣(وقَد أُخملت بِالنورِ فيها الْخمائلُ 

 :وقوله

    ـتقُرِي ةً فَقَـدلْـدب ـفضى يتم  
  )٤(منسـكبِه  بِمستهِلِّ الشـؤبوبِ  

 .حيث جعل السحاب يف صورة الضيف الذي ينزِل بالبالد فريويها 

                                                
 . ٤٦٦، ص ١، ج ديوانه )١(
 . ٤٣٢، ص ١، ج املصدر السابق) ٢(
 . ٥٤، ص ٢، ج املصدر نفسه) ٣(
 . ١٤٥، ص ١نفسه ، ج) ٤(



 

ــ  

 :كما صور الندى أيضاً ، وذلك يف قوله
  فّسـتنى وتـدالن يكادى بِنسأَر  

  )١(نفَساً بِعقْوتك الريـاح ضـعيفَا   
 :وقوله

  وندى إِذا ادهنت بِه لمـم الثَّـرى  
  ـذِّرعم وهو اهأَت ابحالس لْت٢(خ(  

صورة ملسية لذلك الندى الذي أدهنت به ملم الثرى ، فأبو متام يعمد إىل اختيـار  
اللفظ املوحي ، وعقد تشبيهات واستعارات إلبراز صورة شعرية جيدة لمـا يريـد ،   

تبني مجال هذا احملـل  فهاهو الندى قد جعله يقيم ويثبت يف ذلك احملل ، وهذه صورة 
 .وطبيعته الزاهرة 

 :ومن صوره أيضاً ، قوله
  ـرستاسو ـهأْسر ضوالر فكَش  

 رِيبالْم رستها كَما اسنلُ مح٣(الْم(  
فهنا صورة بصرية حركية يتخيلها املتلقي ، فيقع يف نفسه املعىن ويتأثر به ، حيث 

 .رأسه صور الروض بصورة إنسان كشف 
 :ومن صوره أيضاً ، قوله

  وإِذْ طَير الْحـوادث فـي رباهـا   
    ادـرـاُء الْمغَن ـيهو نواك٤(س(  

فجعل للحوادث طرياً ، وهذه صورة متعارف عليها يف العصر اجلاهلي ، حيـث  
 :كقوله.. يستعريون القرى للحرب واهلم واحلزن ، وغريمها 

  بعـدهم  وأبقوا لضيف احلزن منـي 
  )١(قرى من جوى سار وطَيف معاود 

                                                
 . ٤٢٦، ص ١ديوانه ، ج) ١(
 . ٣٣٢، ص ١املصدر السابق ، ج) ٢(
 . ١٥٧، ص ١املصدر نفسه ، ج) ٣(
 . ١٩٧، ص ١نفسه ، ج) ٤(
 . ٢٦٩، ص ١نفسه ، ج) ١(



 

ــ  

 :وقوله
ــا  ــمِ أراك درِيس ــيب ربعه أَقَش  

  )١(وقرى ضيوفك لَوعةً ورسيسـا  
 :وقوله

كوافالس وعمي الدنم مارِهى درق  
  ـكالح ووه مهدعحي ببص اد٢(وإنْ ع(  

 .جيعلون املكان الذي ينزلون فيه كاملضيف هلم ، حيث املعىن متكرر أيضاً وهذا 
 :أيضاً من صوره الشعرية الرائعة ، قوله

 ــد ــائر غري ــاقَك طَ ــى فَش غَن 
 ساق علـى سـاقٍ دعـا قُمريـةً    

. 

  ــد ــونُ تمي صالغو منــر ــا ت لَم 
 ـيدصى وتوالْه همقَاست تع٣(فَد( 

. 
ر القمرية ، وكيف غىن ذلك الطائر الغريد علـى الغصـن   فأبو متام يصور هنا منظ

 .املتمايل يشدو بصوته العذب اجلميل يف صورة بصرية مسعية 
 :ومن صوره الذوقية ، قوله

 لَذّ شؤبوبها وطَـاب فَلَـو تســ    
 

  ها القُلُـوبقَتفَعان تقَام يعط٤(ـت(  
 ا ، وطـاب مـا جـادت بـه    فصـور الدمية اليت سقت البالد فلذّ شؤبوه

 .لألهـل والبـالد 
 :ومن صوره الذوقية أيضاً ، قوله

 ــذه ــذا ه ــق ه ــان برِي  يتطعم
 

   يـدعلْـك مرِيق تب ذَاكعاً وج٥(م(  

                                                
 . ٣٦٨، ص ١ديوانه ، ج) ١(
 . ٤٦٥، ص ١املصدر السابق ، ج) ٢(
 . ٣٠٨، ص ١املصدر نفسه ، ج) ٣(
 . ١٥٧، ص ١نفسه ، ج) ٤(
 . ٣٠٨، ص ١نفسه ، ج) ٥(



 

ــ  

 :ومن صوره اللمسية ، قوله
   اَء بِكَفِّـهـتس الشال الَّذي غَـرلَو 

. 
  ـرثْمائماً ال تشه يفص١(القَى الْم( 

. 
 :ومن صوره اليت تعكس مجال الطبيعة ، قوله

 مصـــفَرةً محمـــرةً فَكَأنهـــا
    ـهكَأن ـاتبالن عٍ غَـضفَـاق نم 
 أَو ساطعٍ في حمـرة فَكَـأَنّ مـا   
   هعـنص عائـدال بالّذي لَـو عنص  

   ـرضمغَـا وتي الون فميت بصع 
ــ ــلُ ثُ ــقّق قَب شي ردــر  م يزعفَ

   ـفرصعـواِء مالْه ـنم هنو إِلَيدي 
 ـرضأَخ وإِذْ ه دعب فَراد أص٢(ما ع(  

لقد أخرج أبو متام الربيع يف صورة لونية رائعة ، فعكس أثره من خـالل تلـك   
 وأبو متام قد فنت باأللوان ، وأدرك سر. األلوان اليت تظهر على األرض من جراء الربيع 

مجاهلا وتأثريها يف القلوب ، ووقعها على النفوس ، لذلك أصبح اللون يف شعره ظاهرة 
 :بارزة ، ومثله قوله

   عفَـاق ـفَرـوارِ أَصاَألن نم اككَس 
. 

   عـاطس ـرمأَحو عاصن يضأَب٣(و( 
. 

∗     ∗     ∗ 
دة ، فهي إحدى كما جند عند أيب متام لوحات شعرية رمسها من صور شعرية متعد

مكونات الصورة الشعرية اليت ينظمها الشاعر وينسجها بدقّة وعناية ، ويربز املعـىن يف  
صور شعرية ميتزج فيها اللـون والصـوت   قالب شعري مصور بديع ، وهي تتألف من 

؛ لتؤلف هذه العناصر صوراً شعرية رائعة مـن خـالل   واحلركة واملشاعر واألحاسيس 
 .لوحة متكاملة 

حفلت مقدمات قصائد أيب متام جبزء كبري من هذه الصور ، واليت متثل مشهداً  لقد

                                                
 . ٣٣٢، ص ١ديوانه ، ج) ١(
 . ٣٣٤، ص ١املصدر السابق ، ج) ٢(
 . ٤٤٩، ص ٢املصدر نفسه ، ج) ٣(



 

ــ  

شعرياً كامالً ، أو لوحة شعرية مترابطة األحاسيس واملشاعر ، يتضح من خالهلا قـدرة  
الشاعر على تصوير ما يريده وما خيتلج يف نفسه باأللوان والصوت واحلركة ، فيعرب عن 

 .حالته أصدق تعبري وأبدعه 
د رسم أبو متام مشاهد عدة يف مقدمات قصائده ، واستطاع من خـالل هـذه   لق

املشاهد أن يعرب عن حالته أو عما خيتلج يف نفسه ، سواء أكان ذلك يف تصوير مشـهد  
حسي خارجي ، أو يف تصوير حالته الداخلية ، أو غري ذلك ، وقد صور أبو متام تلك 

و يف كلّ موضع يأيت بصورة ختتلف عن األخرى ، املشاهد تصويراً دقيقاً ومتعدداً ، وه
 .مع أا تدور يف نفس املضمون 

وبالنسبة ملقدماته التقليدية فقد صور أبو متام أبرز مظاهرها ، فصور الطلل وحالـه  
بعد أن أصبح رمساً ، ونوع يف تصويره ، كما صور املرأة ومجاهلا ، ونوع يف ذلـك ،  

ين أثره يف النفس ، وصور الشيب بصور عدة ، وكشـف  وصور الفراق والوداع ، وب
 .عن وقعه يف النفس بصور جاءت قوية يف بيان ذلك األثر 

 :)١(ومن النماذج على ذلك ، واليت تعد من أبرزها وأبدعها ، قوله

   ـرشب هـذـا هري مأَقْص ذها هي 
 خرجن يف خضرة كَالروضِ لَيس لَها

ح ةرــد ــن حولهــا درربِ قَّهــا م 
 رِيم أَبت أَن يرِمي الْحزنُ لي جلـداً 
 صب الشباب عليها وهـو مقتبـلٌ  

ـ لَوال العيونُ وتفّـاح الْ  إذاًخ دود 
 حييت من طَلَلٍ لَم تبقِ لـي طَلـالً  
  : قَالوا أَتبكي علَى رسمٍ فَقُلت لَهم 

  درائالَ الْخو  ـررابِهـا اُألخأَت نم 
   ـرههـا زقنلـى أَعع ليإِالّ الْح 
  ررالـد ـيعميها دف يامى غَرضأَر 
  ـدرتبـوقِ تبِماِء الش نيع نيالعو 
ركَد فْوِهي صا فسنِ من الْحاًء مم 
 ـرصب لَه نى ممأَع دسحا كانَ يم 

 ت أَسـى يهفإِالَّ و  الـذِّكَر هـيحشر 
  اَألثَـر قَهـوى شده نيالع هن فاتم  

                                                
 . ٣٢٨، ص ١ديوانه ، ج) ١(



 

ــ  

فهنا صورة لتلك املرأة اليت بدأ أبو متام قصيدته بالتغزل ا على عـادة الشـعراء   
املتقدمني ، فرسم لنا صورة ذهنية تعكس مجال تلك املرأة ، وتستثري العاطفة فتـؤثر يف  

دمها لتصوير املرأة ومجاهلا ، فبدأ يف البيـت األول  النفس من خالل الوسائل اليت استخ
بإطالق عبارة ملن تلومه على حمبته لتلك احلسناء ، وفسر هلا حقيقة األمر بأـا هـي   

، خيرجها مجاهلا من دائرة البشر ، حىت لو نسبناها إىل اجلن مل يبعد ذلك ومثلها من البشر 
ر منظرها ومن معها ، وصولن به ويف البيت الثاين صويف خضرة وما يتجم ر خروجهن

من حلي يف أعناقهن ، ولعلّه أراد لون لباسهن مبنظر الروضة اخلضراء ، كمـا عقـد   
تشبيهاً بني منظرهن وبني الروض من ناحية اللون ، واختيار اللون األخضر يعكس تلك 

ملنظـر  احلالة النفسية هلن من جة وسعادة تغمرهن ، فأعطى بذلك صـورة لونيـة   
 خروجهن. 

ويف البيت الثالث صور منظرها ومنظر من حوهلا بدرة حتفّها درر من حوهلا ، وهي 
رمي يف مجاهلا ، هذه الرمي أبت أن يربح احلزن صدره ، ومن هنا غدت عينه من الشوق 
كعني املاء تنهمر دون توقّف ، مث صور يف البيت التايل شباا ونشاطها الذي سرى يف 

بأنّ هذا الشباب قد زاد من حسنها ، حيث صب عليها ماًء من احلسن صافياً جسدها 
 .غري كدر ، وهنا صورة رائعة لبيان شباا ونشاطها ، والذي زاد من حسنها 

وأخرياً يطلق أبو متام حكمة رائعة ، وهي تعد تفسرياً لشغفه بتلك احلسـناء ،  
ومل يتأمل لفقد بصره إال لسبب يكمن  ورد على من المته ، فاألعمى مل حيسد البصري

يف حرمانه من النظر إىل عيون احلسان وخدودهن الوردية ، هذا هو السبب كمـا  
 .يراه أبو متام 

ومن خالل هذا املشهد الذي رمسه أبو متام لتلك احلسناء يتضح لنا أنه عمـد إىل  
لـوان  رسم هذه الصور مبا يساعد على إخراجها من أحاسيس ومشـاعر وحركـة وأ  

 .تعاضدت كلّها جمتمعة إلبراز مشهد تلك احلسناء ، واليت تعلق ا 
 :ومن صوره أيضاً قوله



 

ــ  

 أَين الّيت كَانت إذَا شـاَءت جـرى  
 بيضاُء تسري في الظّالمِ فَيكْتسـي 
   فَـهتـا حيهف قْـدامالْم بعذتسي 
 مقْسومةٌ في الْحسنِ بلْ هي غَايـةٌ 

ـ  لْطُومفُهــا  مطَر ـقأُطْل درةٌ بِـالْو 
. 

 من مقْلَتـي دمـع يعصـفره دم ؟    
 مظْــلياِء فيي الضف برسوراً وتن 
  لـمعالْم يتـتمسالْم وهو راهفَت 
  ـمقسمـالُ مالْجيها وف سنفَالْح 

كَّمحم نونالْم عم ولْقِ فَهي الْخ١(ف( 
. 

 :مل صورة املرأة املفارقة لزوجها املسفار يف قولهولنتأ

ى غَدون فوخ عمالد جريتست ترس 
   ـهت أنـوالْم ةـرغَم نقَذَها موأَن 
 فَأَجرى لَها اِإلشفَاق دمعـاً مـورداً  
 هي البدر يغنِيهـا تـودد وجهِهـا   

  جمفْـراً مـو وأح ين لَمنعـاً ولَك 
 ولَم تعطنِي اَأليـام نومـاً مسـكّناً   
 ـقلخم يي الْحِء فرقَامِ الْمطُل مو 
 فَإني رأَيت الشمس زِيدت محبـةً 

 

    قـدرها كُـلّ مـدنقَتاداً ع ادوع 
   ـدمعت ودـدـراقٍ ال صف وددص 
  درـوم ـدخ قري فَوجمِ يالد نم 

 ىل كُلِّ من القَت وإِنْ لَـم تـودد  إِ
دــد ــملٍ مب إِال بِش ــه ــزت بِ  فَفُ
  دــر شمٍ مــو إِال بِن ــه ــذُّ بِ  أَلَ
 دــد جتت ــاغْترب ــه فَ يتاجيبدل 
 دـرمبِس هِملَيع تساسِ أَنْ لَي٢(إِلَى الن(  

ه التخفيف مـن حزـا ،   لقد أخذت تلك الزوجة تستجري دمعها ؛ ألنها جتد في
وذلك الفراق الذي سيحدث ، والذي أبعد عن جفوا النوم ، ولكن سلوا أنّ هـذا  
الفراق ليس صداً عنها ، إمنا هو فراق بعد ، فسكبت دموعها ، فجرى دمعاً مورداً من 
 الدم فوق خدها املورد باحلمرة ، مث هي كالبدر ، فجماهلا يغنيها من أن تتودد ألحد ؛

 .إذ إن كلّ أحد حيبه إن نظر إليها 
هكذا صور أبو متام موقف تلك املرأة من بعد زوجها عنها ، مث بـدأ يف تصـوير   

                                                
 . ١٠٥، ص ٢ديوانه ، ج) ١(
 . ٢٤٥، ص ١املصدر السابق ، ج) ٢(



 

ــ  

موقف الرجل إزاء ما رآه من زوجته من وجد وحزن لفراقه ، فصور فروسـيته ومـا   
لـة علـى   يصبو إليه من أمنيات بأنه مل يحوِ وفراً جمتمعاً إال بعد تفرق الشمل ، وهذا دال

مفارقة أهله ، مث إن األيام مل تعطه نوماً هادئاً ونوماً يتلذّذ به إال نـوم مشـرد مسـفار ،    
مث أردف على هذه التعليالت بتصوير مسريته وعدم مكوثه يف مكان . ويقصد بذلك نفسه 

واحد بأنّ من طال مكوثه يف مكان ففعله مذموم ؛ إذ ال بد من االغتراب ليشتاق إليـك  
فاغترب تتجدد ، مث أطلق حكمة تلخص ما أراده ، وتؤكد مـا دأب  : غري ، وهذا معىن ال

عليه ، فالشمس يشتاق هلا الناس ، ويزيد الشوق هلا مع بزوغ كلّ فجر ، ومع إطاللة كلّ 
 .صباح ؛ ألنها ليست دائمة الطلوع عليهم ، وليست سرمداً عليهم 

ه الذي وجد ما يصبو إليه فيـه ،  هذا هو موقف الزوجة من سفر زوجها ، وبعد
ويف التنقل والسفر ، كما صوره أبو متام يف أروع صورة ، فجاءت لوحة متكاملة مـن  

 .الصور واملشاعر واللون واحلركة 
 :)١(ومن صوره أيضاً قوله

ــود  أَجفَــانُ خــوط البانــة اُألملُ
   ةصـفرم سكبت ذخـرية دمعـة 
 فكأنّ وهي نظامهـا نظـم وهـى   

 كَت حميا وجدها حمةَ األسـى أذ
 تـدمسِ بعنيٍ أيالش طُلوع تطلع 
تــدــنيٍ أيي بِعحــبش لَــتوتأم 
نرِ عدالص ربِ حتتالص سنح فنحرت 
 حاشى لَجمرِ حشاي أن يلقى الْحشا
  أضحى الذي بقَّته نـريانُ الْحشـا  

ـ    جـالِ هن وِصع ولةٌ بِكغشمود 
  ــد ــرة التوري محم ــة  يف وجن
 ــود ــد وعق ــارِقٍ وقالئ ــن ي  م
   مـودخ بنـارٍ غـريِ ذات تدفغ 
  ـودسح فةٌ بطـرعطال سموالش 

 قَلْبِـي الْمعمـود  يف عمد الْهوى 
   رِهـا والْجِيـدحـحِ نبواض ديج 
 ــود ــحِ وق ــلِ لَفْ ــحٍ مث  إال بلف

ــبِيلِ الْ بيســاً يف ســي ح منــد   بِي
يف هذه األبيات رسم أبو متام مشهداً مصوراً للحظة الفراق وأمله ، وأكثر مـا  

                                                
 . ٣٠٤، ص ١ديوانه ، ج) ١(



 

ــ  

يصور أبو متام يف هذه اللحظة منظر تلك املرأة اليت تودعه أو يودعها ، فأجفاا مشغولة 
، مث  )اجلفن(بلحظة الفراق اليت أقلقتها ، فهي ال تنام ، وهنا جند السر يف اختياره للفظة 

، دموعها املصفرة على وجنتها احملمرة واملوردة يف نفس الوقت إىل صورة انسكاب  لننظر
نفسها من أمل الفراق ؛ إذ فيها داللة على ما تكنه يف  )ذخرية(مث لنتأمل اختياره للفظة 

قبل ساعة الفراق ، وعلى كثرة ما سكبته من الدموع ، حىت عده ذخرية ، فكانت 
اللؤلؤ املنتثر من العقد ، مث تصويره هذا األسى بنـارٍ  تلك الدموع حني انسكاا ك

 .تضطرم غري خامدة 

ولنتأمل بعد ذلك منظرها حني حانت ساعة الوداع ، فلقد طلعت كالشـمس يف  
، مث انتقل أبو متام إىل تصوير حاله . قد غلب ضوء الشمس طرف النوى ، إال أنّ ضوَءها 

حب ه وحرقته ، فنحر صربه وأزاله إىل واضح حنر فحني تأملها وأمعن النظر فيها ، اشتد
وجِيد هذه املرأة ، حيث إن من يعشق ينزه أن يلقى حشاه إال بلفح موقد حمرق إيـاه  

ولكن ما بقي منه أصبح حبساً يف البيداء ؛ وذلك الشتغاله . ليكون قد أدى حق العشق 
 .بالسري يف املفاوز 

لصورة الشعرية من لون وحركة ومشـاعر  فنجد أبا متام هنا قد ركز على عناصر ا
وأحاسيس ، فوظفها بشكلٍ إبداعي ، أكسب هذه الصورة مجاالً وحسناً ، وجعلـها  

 .ذات تأثري عميق يف القارئ هلا 

 :)١(ومن صوره أيضاً ، قوله
 والدمع حيملُ بعـض ثقْـلِ املغـرمِ     نثرت فَريـد مـدامعٍ لَـم يـنظَمِ    

 يف مثلِ حاشـية الـرداِء الْمعلَـمِ     يعِ فخـدها وصلت دموعـاً بـالنج  
 وأنار منـها كـلُّ شـيٍء مظلـمِ      ولهت فأظْلم كُـلّ شـيء دوـا   
 مهراقَةٌ من مـاِء وجهِـي أو دمـي     وكــأنَّ عبرتهــا عشــية ودعــت

                                                
 . ١٢٥-١٢٤، ص ٢ديوانه ، ج) ١(



 

ــ  

 ضعفت جوارِح من أذاقتـه النـوى  
ــا  ــالمة أهله ــةٌ إالّ س يتم ــي ه 

ـك كلّـه    إنْ شئتظن دـوأن يس 
 ليس الصديق بِمن يعـريك ظـاهراً  

. 

 طَعم الفراقِ فـذَم طعـم الْعلْقَـمِ    
 من خلَّتنيِ مـن الثَّـرى والْمـاتمِ   
 !فأَجِلْه يف هذا السـواد األعظـمِ   

ــاطنٍ متجهـــمِ ــن ب ــماً عتبسم 
. 

صورة حيبذها أبـو متـام يف    يف هذه األبيات صورة أخرى ملشهد الوداع ، وهي
مقدماته ، وينوع يف تصويرها ، فالدموع يف جرياا على اخلد ، وانتثارهـا كحبـات   
اللؤلؤ حني تنتثر من العقد ؛ إذ الدموع ختفف عن املغرم العاشق بعض ما جيده يف قلبـه  
من لوعة وأسى ، حىت إن دموع تلك احلسناء اتصلت بالدم وامتزجت به ، وهنا داللة 
على إسرافها يف البكاء ، فغدا دمعها األمحر على خدها األبـيض كـالعلم األمحـر يف    

 .حاشية رداء أبيض ، وهذه صورة لونية رائعة ملنظر الدمع على اخلد 
مث لننظر إىل وهلها عليه حىت أظلم كلّ شيء أمامه إالّ هي ، وأنار مـن حسـنها   

يؤكـد  . ان غائباً عنه ومظلماً وبياضها كلّ شيء مظلم ، كما أنّ وهلها كشف عما ك
 :هذا البيت الذي يليه 

ــت عة ودــا عشــيوكــأنَّ عرب  
  مهراقة من ماِء وجهـي أو دمـي   

 بعد ذلك ينتقل لتصوير طعم الفراق يف صورة ذوقية بديعـة ، فمـن ذاق  
طعم الفراق مث ذاق طعم العلقم ، فذم طعم العلقم ، فإن جواحنه قد ضـعفت يف  

فهو مل حيسن التفريق بني الطعمني ، فالفراق أشد مرارةً من العلقم ، بل التمييز ، 
: هو يف صورة املوت ، إال أن املفارق يفتقد أمرين يف الفراق عن امليت ، ومهـا  

 . الدفن ، واملأمت
ويف هذه األبيات جند رمساً مصوراً ملشهد الوداع والفراق يف صور لونية حركيـة  

 .ذوقية رائعة 
 



 

ــ  

 :وره يف الشيب قولهومن ص

 نسج الْمشيب لَـه لَفَاعـاً مغـدفا   
    ونـهقطَّـع د إليـه مـانالز نظر 
 ما اسود حىت ابيض كالكَرمِ الّـذي 
 ملا تفوقـت الْخطـوب سـوادها   
  كـرهقَبـل ذا يف ف طُرخما كَان ي 

 

ــفَا  صون ــه يوذْرم ــع ــاً فَقَن  يقَف
 تحسـراً وتلهفــاً  نظر الشقيقِ 

 لَم يأْن حتى جِيَء كَيمـا يقْطفـا  
ــا  ــه فَتفُوفَ ــت ب ــها عبث ياضبِب 

  )١(فالبدر قبـل متامـه أن يكسـفا   
لقد حوت هذه األبيات صورة الشيب وانتشاره يف الشعر ، ورسم أبو متـام مـن   

بيت األول قد نسج له خالهلا صورة شعرية ؛ النتشاره وأثره يف النفس ، فالشيب يف ال
،  )نسـج (إشارة إىل لون هذا اللفاع ، ولنتأمل لفظـة   )يقفا(لفاعاً غطى به الرأس ، و

فهي توحي إىل طريقة انتشار الشيب بطريقة حمكمة ومنظمة وسريعة ؛ لـذا صـوره   
بصورة النسيج املنسوج بكلّ دقة وانتظام ، وليعكس من خالل هذا التصوير أن الشيب 

 ونتيجة لتلك احلالة اليت وصل إليهـا ، . بنسج اللون األبيض يف جانبي رأسه  قد متكن منه
 .فقد أشفق عليه الزمن حتسراً وهلفة 

ويف البيت الثالث جند تصوير الشيب بعد الشباب يف صورة ذلك الكرم الذي ملـا  
ويف البيت الرابع عبر عن مصـابه  . اسود مثره حان وقت قطافه ، وهنا إشارة للموت 

تلك اخلطوب اليت كانت تأتيه أول الزمان بيضاً ، مث تلتها اخلطوب السود ، فاختلطت ب
ويف البيت اخلامس يطلق عبارات . ببعضها ، وهذه احلال مثل ما حدث له مع الشيب 

تسلية تشد من أزره كما هي عادته ، فهو مل خيطر يف فكره ما حدث ، ولكن احلقيقة 
، إنّ البدر ال بد أن يكسف قبل أن يكتمل ويصبح بدراً : ه نفسه بقولال بد منها ، فسلى 

وهذا األمر جيعله له تسلية ، فاإلنسان مهما طال شبابه ، فال بد من أن يغزو الشـيب  
 .رأسه ، وأن يضعف بعد قوة 

                                                
 . ٣٩٥-٣٩٣، ص ٢ديوانه ، ج) ١(



 

ــ  

 :ومن صوره أيضاً ، قوله

 أحِســن بأيــام العقيــقِ وأطيِــبِ
 ــه ــتظلِّ بظلِّ ــيفهن الْمس  ومص

رأصلٌ كَبحىد العصبِ نِيطَ إىل ض 
 دــر ــرفات بِخ ــن املش  وظالله
 وأغَن من دعـجِ الظّبـاِء مربـبٍ   
ــةً ــت ليلـ ــا وكانـ  ِهللا لَيلتنـ

 كفِّـي كفَّهـا  : قالت لقْتوقد أَع 
تدب جِبتسٍ إذا حمن شم تفنعم 
 وإذا رنت خلْت الظِّباَء ولدنهــا 

ـ  ــلَت أنسـ صةٌ إن حــي  ابهاإنِس
. 

 هلــن الْمعجِــبِوالعــيشِ يف أظْال 
 سرب الْمها وربِـيعهِن الصـيبِ  
 عبِقٍ بِريحـان الريـاضِ مطيـبِ   
 بيضٍ كواعب غامضات األكعـبِ 
 بدلن منـه أغـن غَـري مربـبِ    
 ذُخرت لنا بني اللِّوى فالشـرببِ 
 حالً وما كُـلُّ احلـاللِ بطيـبِ   

 هـا فكأنهـا مل تحجـبِ   من نورِ
 ربعيةً واسترضـعت يف الربـربِ  

 )١(جِنيةُ اَألبـوينِ مـالَم تنسـبِ   
. 

هذه األبيات يرسم أبو متام من خالهلا طبيعة تلك األيام اليت كان حيياها ، وذلـك  
العيش الذي كان يعيشه هو ومن حوله يف ظلّ ذاك املصيف ، فعكس من خالل هـذا  

مل ما أراد إيضاحه وجتسيده من حياة هانئة ، فسرب املها قد استظلّ بظلّ املشهد الكا
هذا املصيف ، وهذا فيه داللة على جمموعة النساء احلسان الاليت سكن وعشن يف هذا 
املصيف ، وصور تلك الليلة اليت قضاها يف هذا املكان ، وتلك احلسناء اليت تربطه بـه  

مس ، وكالظبية ، بل هي جنيـة إن مل تنسـب ،   أمسى عالقة ، وحسنها ، فهي كالش
وهذه اللوحة الشعرية مبعانيها وألفاظها تعد صورة رائعة لذلك املصيف ومن به ، وتلك 

 .األيام السعيدة 

ما رمسه من منظرٍ حي لذلك الطلل ، وما آل إليـه ، وكيـف   : ومن صوره أيضاً 
 :تبدل من حالٍ إىل حال ، ويف هذا يقول 

                                                
 . ٥٩، ص ١ديوانه ، ج) ١(



 

ــ  

ــةُ كُ ــلِّ رِميِأرام ــألَف كُ ــت م  ن
ــابِي ــنك التص ــؤسِ حس  أدار الب
 لئن أصـبحت ميـدانَ السـوافي   
ــي   ــاَء أن ــرم الْبرح ــا ض  ومم
 أظـن الـدمع يف خـدي سـيبقَى    
ــأني   ــؤه ك ــت أكلَ ــلٍ بِ  ولي
ــاً  ــه هجان ــن كواكبِ ــي م  أُراع
  فأُقِسم لـو سـألت دجـاه عنـي    

 القـدميِ  لو اسـتمتعت بـاُألنسِ   
ــيمِ  ــات النع نج ــرت إيلَّ فص 
 لقد أصـبحت ميـدانَ الْهمـومِ   
 شكَوت فما شـكَوت إىل رحـيمِ  
 رسوماً مـن بكـائي يف الرسـومِ   
 سليم أو سـهِرت علـى سـليمِ   
 ســواماً مــا تريــع إىل الْمســيمِ
  لقد أنبـاك عـن وجـد عظـيمِ    

أما بالنسبة ملقدمات قصائده التجديدية ،  هذا بالنسبة ملقدمات قصائده التقليدية ،
فقد رسم أبو متام فيها كثرياً من املشاهد الكاملة واملكونة من صور شـعرية تتـآزر ،   

 :)١(ومن ذلك قوله. فتكون صورة كلية ولوحة شعرية رائعة 

ــكوب س ــاد ــمحةُ القي ميــةٌ سد 
 لو سعت بقْعـةٌ إلعظـامِ نعمـى   

ـ  ـ  لَذّ شؤبوبها وطَ  اب فَلَـو تسـ
    يـهلـري ومـاٌء يجفهي مـاٌء ي 
  واستسـر ـهرأس الروض كشف 
 فإذا الري بعـد محـلٍ وجرجـا   
 أيها الغيـثُ حـي أهـالً بِمغـدا    
  ألبِــي جعفَــرٍ خالئــق تحكيـــ

   ا الثَّـرى الْمكـروب ٌيثستغم 
   هـا املكـانُ اجلـديبى حنوعلَس 

 نقَتهـا القُلُـوب  ـتطيع قَامت فَعا
   ـذوبى تمـي وأخـر ٍزالوع 
 ريـبالْم رتسلُ منها كما اسالْمح 

ــوب لْحم أو ــرِين بها يــدي  )٢(نُ ل
  تـؤوب رى وحـنيالس وعند ك 
 جِيـبالن جيبالن شبهقد ي ـهن  

هذه القصيدة صورت تلك الدمية وما يعقبها من خري ، وأثر ذلـك علـى األرض   

                                                
 . ٧٧، ص ٢ديوانه ، ج) ١(
 . ١٥٧، ص ١املصدر السابق ، ج )٢(
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من فيها ، وتعد هذه األبيات صورة متكاملة ملنظر ومشهد واحد مترابط األحاسـيس  و
 .واملشاعر 

 :ومن صوره أيضاً يف مقدماته الطبيعية ، قوله
 ــد ــائر غري ــاقَك طَ ــى فَش غَن 
 ساق علـى سـاقٍ دعـا قُمريـةً    
 إلفــان يف ظــلِّ الغصــون تألّفــا
 ــذه ــذا ه ــق ه ــان بري  يتطعم

ــائرا  ــا ط ــا ي ــا هنيتم  ن متتع
 ــد حمم نــاب ــينِ ي ــعِ الب  آه لوق
 أبكي وقد سمت البـروق مضـيئةً  
  ـرقَتـبابِ فأشعانُ الشري زتواه 
 ـرقَتراقِ فأشالع طَواويس تضوم 
ــرفُلن أمثــال العــذارى طُوفــاً  ي

. 

  ــد ــونُ تمي صالغو منــر ــا ت لَم 
ـ  الْه همقَاست تعفَد ـيدصى وتو 

عقــودم ــوىبينــهما ه والتــف 
   عيـدعاً وذاك بريـق تلـك مجم 
   هـودجين مـباح فـإنما الصوع 
   شـديد علـى احملـب احملب بني 
   عـودـماِء رمن كلِّ أقطـارِ الس 
   ـجر القُـرى والبيـدهلّل الشتل 
فــودح ــنوه ــرقةشم أذنــاب 

  ى العيـدوارِ وقد نـدان١(حول الد( 
. 

فلنتأمل هذه القطعة الشعرية اليت نسج من خالهلا أبو متام منظر القمريتني وما حيفهمـا  
 .من حب وسعادة ، مث ربطه حلاله حبال القمريتني ، والذي يعاكس حاله متاماً 

ولننظر ونتصور القمريتني على الغصون تشدو ، حيفهما اهلوى واأللفة ، إنـه  
مث تأيت اإلشارة إىل حاله ، ولعلّ منظـر  . أبدع صورة  ملنظر رائع صوره أبو متام يف

القمريتني قد هيج األمل والوجد يف نفسه ، حىت توجه باحلديث للطائرين بأن يتمتعا 
إا لصورة أبدع أبو متام يف التقدمي ا لغرضه الـرئيس ، وجعلـها   . مبا ينعمان به 

 .مقدمة ناجحة لقصيدته 
يرسـي   "يسه يف تصويره ملنظر القمريتني ، فإنه ومن خالل تصوير مشاعره وأحاس

                                                
 . ٣٠٨، ص ١ديوانه ، ج) ١(
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ميـزة ،  ، يعده النقاد من أصول الشاعرية احلقة ، وسمة من مساا امل فنياًبذلك أساساً 
اليت برزت لدى شعراء الطبيعة فيما بعد ، وبلغت أوج اكتماهلا عند شعراء الرومانسية 

 .)١(" يف الغرب ، مث عند شعرائنا العرب يف العصر احلديث
ومن صوره البديعة أيضاً ، تصويره للربيع بكلّ دقّة ، والتمكن من األملـام بـأبرز   

ولنتأمل هذه اللوحة الشعرية مبا اشتملت عليه من صور شعرية ، واليت جتعلنـا  . معامله 
نعيش ونتعايش يف جوها كما رمسها وصورها أبو متام ، وذلك يف قولـه يف وصـف   

 :الربيع
حواشي الد رقَّت  مـرمرت ـيفه هر  

   ـريتكس لْيِـه٢(وغدا الثّرى يف ح(  
فقد اختلطت األلوان واحلركات واملشاعر يف هذه اللوحة الشعرية الرائعة ، فغدت 
   ما مييزه من ألوان وحركـات يف جـو قطعة شعرية معربة عن منظر الربيع ومجاله بأهم

 .هادئ ومريح 
الطبيعية صوراً ومشاهد رائعة ، فصور السحاب وما كما رسم أبو متام يف مقدماته 

 :)٣(ومن ذلك قوله. جادت به ، ونوع يف ذلك 
 قُوال إلبـراهيم والفضـل الـذي   
  يارةَ والوِصـالَ سـحائبالز منع 
 ـفَتوأنص احلاجِ املهِم بِي تظَلَم 
 فأتت مبنفعـة الريـاضِ وضـرها   
 ـتمإذا ه ما لقي املزور تموعل 
ــا ــت يف أمثاهل ملكم وعتــو  فجفَ
ــا  ــرةً أخالفُه ــتقلّت ث ــا اس لَم  

 سكنت مودتـه جنـوب شـغافي    
   الغـوارِبِ جأْبـةُ األكتـاف مش 
   صـافمـا إِنأي البسـيطة عرض 
   ـافصالو أهلَ املنـازلِ ألسـن 
   فـافـنيِ خـرٍ وطمطرٍ ذَفمن م 
 أنّ الوصولَ هو القطـوع اجلـايف  

ــ لومم ــاف ــاِء واألكْن   ة األرج
                                                

 . ٦٩شوقي رياض أمحد ، ص. الطبيعة يف مقدمات أيب متام ، د )١(
 . ٣٣٢، ص ١ديوانه ، ج )٢(
 . ٤٣٢، ص ١املصدر السابق ، ج )٣(



 

ــ  

 

 شهدت هلا األثْـراُء أمجـع إنهـا   
    ببلـدة تـاجما ينقضـي منـها الن 
 كم أهدت الْخضـراُء يف أحمالهـا  
 فكأنين بالروضِ قَـد أجلَـى هلـا   
   قـرارة ونبـت ثامرٍ ضـاف عن 
  ــةيوط ننيين بالظّــاعوكــأن 
  ــطَه وس ةقميــد ين بالشــأن  وك

 علـى جهامـة وجهِـه   إنّ الشتاَء 
 ــة ــن مزن ــا م ــا آثاره  وكأنم

 ــراف ــةُ األط ــة لَكرمي ــن مزن م 
    شـافك لـه لَقـاح ِسـري يحت 
  ـن ألطـافوم حفلألرضِ من ت 
    أفـواف ـيِهمـن وش لَّـةعن ح 
ــلِ خــاف ــورٍ كالْمراجِ ون واف 
 ــُألالّف ل ــا اُألالّف ــي لَه كبت 

 ألخفـاف خضر اللُّهى والوظْف وا
   ـطافصطالقـةَ الْم فيـدالْم ولَه 
ــافياَألخو هــداتوالو بامليــث 

وعن صوره يف مقدماته اليت جاءت مستوحاة من الغرض الرئيس وما يتعلق بـه ،  
قصيدته يف مدح املعتصم ، واإلشادة بفتح عمورية ، فقد جاء مبقدمة تؤكد أن النصـر  

ن التكهنات والتخرصات ، ورسم مـا كـان مـن    مع احلق والقوة والسيف بعيداً ع
حتذيرات للمعتصم بعدم اإلقدام على فتح عمورية يف الوقت الذي أراد فيه فتحها ؛ ألنّ 

 :)١(اهلزمية ستكون مصريه ، فيقول
 السيف أَصدق أَنباًء مـن الكُتـبِ  
 بِيض الصفَائحِ الَ سود الصحائف يف

 اَألرمـاحِ الَمعـةً   والعلْم يف شهبِ
 أين الرواية بل أين النجـوم ومـا  
ــةً ــاً ملفّقـ  خترصـــاً وأحاديثـ
 عجائبــاً زعمــوا األيــام مجفلــةً
  ـةمظْلمن دهيـاَء م فوا الناسوخو  

 يف حده احلَد بين اجلـد واللَّعـبِ   
 متونِهن جـالُء الشـك والريـب   

يساخلَم نيبِبهالش ةعبنِ ال يف السي 
 صاغُوه من زخرف فيها ومن كذبِ
 ليست بنبعٍ إذا عدت وال غَـربِ 
 عنهن يف صفَرِ األصفارِ أو رجـبِ 
   إذا بدا الكوكب الغريب ذو الذّنبِ

                                                
 . ٣٢، ص ١ديوانه ، ج) ١(
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 وصيروا األبـرج العليـا مرتبـةً   
 يقضون باألمرِ عنها وهـي غافلـةٌ  

 اً قبـل موقعـه  لو بينت قطّ أمـر 
 فتح الفُتوحِ تعـاىل أن يحـيطَ بـه   
    ـماِء لَـهالس أبـواب حفَـتت فتح 

 ما كان منقلبـاً أو غـري منقلـبِ    
 ما دار يف فَلك منـها ويف قُطُـبِ  
 لَم تخف ما حلَّ باألوثان والصلُبِ
 نظم من الشعرِ أو نثْر من الْخطَبِ

 القُشـبِ وتربز األرض يف أثوابِها 
 ويف بقية القصيدة مدح أبو متام املعتصم ، وبـني مـا حـدث يف املعركـة    

من هزائم وخسائر تكبدها العدو ، وصور حال العدو ومدينتهم أثناء املعركـة  
 .أروع تصوير 

كما جند لدى أيب متام تصويراً رائعاً حلال الدنيا ، وذلك الدهر واملـوت الـذي   
 :هيتخطف الناس ، وذلك يف قول

 لَنِمنا وصرف الدهرِ لـيس بنـائمٍ  
 ألَست ترى سـاعاته واقتسـامها  
 لَيالٍ إذا أحنَـت عليـك عيونهـا   
   ـهإن ـلْمهرِ يـا سالد رِقْنا بِذَمش 
  مـن آلِ مالـك الْمفقود دإذا فُق  

 خزِمنا لـه قسـرا بغـريِ خـزائمِ     
امسنيا اقتين الدب فُوسمِ ؟  ننـائالغ 

 أَرتك اعتبارا يف عيـون اَألراقـمِ  
 يسيُء فما يـأْلو ولَـيس بِظَـالمِ   

  )١(تقطّع قلْبِـي رمحـةً للْمكـارِمِ   
هذا بالنسبة للصور الشعرية يف مقدمات قصائد أيب متام ، حيث نلحظ قدرته على 

وذوقه الراقي ، وقدرتـه   رسم مشاهد شعرية رائعة ، ساعده على ذلك حاسته الفنية ،
الشعرية ، وموهبته الفذّة ، وتفتيقه للمعاين ، حىت رسم لنا صوراً شعرية غاية يف النظم 
  والتصوير ، أبدع فيها أبو متام إبداعاً يتالءم ويتفق مع مكانته وشاعريته ، صوراً تعـد

شعر أيب متـام   والواقع أنّ يف "حبق من نسج شاعرٍ حاذقٍ ماهر متمكّن من أسرار فنه ، 
الكثري من الصور البليغة اليت تشهد له جبودة اخليال وبعد مرامي النظر ، والذي يرجـع  

                                                
 . ٢٣٧، ص ٢ديوانه ، ج) ١(
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ويـراد  . لديوانه بروية ، ويعرب على حتليل معانيه ، جيد من بدائعه الشعرية ما يشـغفه  
 .)١(" ...ما لطف من وصف أو جمازٍ أو حكمة : بالبدائع الشعرية 

عتماد أيب متام على مكونات الصورة الشعرية للسمو بشعره يف ومما سبق يتضح لنا ا
عامل األساليب البيانية اليت تزيد من مجاله ، وتظهر حماسنه ، وتضفي عليـه حسـناً ،   

 .وبالتايل تؤكّد شاعرية وفنية ناظمها 
إنّ تركيز أيب متام على وسائل تكوين الصورة الشعرية يف مقدماته ، أدى إىل إخـراج  

شعرية غاية يف التصوير والبيان ، وإن كان تكثيفه من بعض هذه األساليب قـد أدى   صورٍ
إىل غموض أو قبح بعض صوره ، إال أنّ ما أبدع فيه جيعل منه شاعراً مصوراً ، يصـدق  

 . )شيخ البيان(عليه لقب 
 :ومما سبق نلحظ أنّ صوره الشعرية جاءت على نوعني 

روقة ومألوفة منذ العصر اجلـاهلي ومـا   وهي صور شعرية مط :صور تقليدية  -
بعده ، جاء ا يف مقدمات قصائده تأكيداً منه على سريه على طريقة الشـعراء  
املتقدمني ، وتوضيحاً منه مبدى ما حتتله هذه الصور التقليدية من مكانة لديـه  

 .ولدى كلّ شاعر عريب أصيل متصل مباضيه ومقدس له 
 .من خالهلا حضوره وأسلوبه جاء ا ليثبت  :صور أخرى  -

مملوء  "وذا يظهر لنا مجال شعر أيب متام وما حيويه من صورٍ شعرية رائعة ، فشعره 
باملعاين البديعة ، وهو معرض استعارات مليحة ، وكنايات لطيفة ، وفنون أخرى مـن  
حماسن البيان ، أبدع الشاعر صنعها ، وأحكم وصفها ، فما أشبه ديوان شعره بسـماء  

ألقت كواكبها ، أو روضة أينعت أزهارها ، يطالعه الغريب فيسلو أوطانه ، ويعلل به ت
الكئيب فينسى أشجانه ، ولو كان الشعر حلية لَما كان شعر أيب متام إال قالئد يف حنور 

 .)٢(" ...احلسان 

                                                
 . ١١٦م ، ص١٩٩٥،  ١ود ، دار الفكر اللبناين ، بريوت ، طحممد مح. أبو متام حياته وشعره ، د )١(
 . ٥٠، ص ٧، م ١، ج هـ١٣٥٣جملة اهلداية اإلسالمية ، القاهرة ، رجب  )٢(
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 : )المعجم الشعري(لغة المقدمة  /ب
به ، وبالتايل يعرف به ، كما لكلّ شاعر أسلوبه اخلاص به ، الذي حيتذيه ويلتصق 

   أن لبعض الشعراء مذهباً مييزه عن غريه وينفرد به ، فيصبح صاحب مـذهب خـاص
ينسب له ، خاصة إن كان أول من انتهجه ، كما أنّ لكلّ شاعر سمات وخصـائص  

 .تظهر يف شعره ، وبالتايل يشتهر ا وتلتصق به 

عرهم مع مادة واحدة ، هـي اللغـة   الشعراء مجيعاً يتعاملون يف ش "ومن هنا فإنّ 
مفردات وتراكيب ، ولكننا جند بعضهم أكثر فنية من اآلخرين ، ال من حيث إن ألفاظ 
هذا الشاعر أحسن وال أمجل ، وال أرق وال أعذب ، إىل آخر هذه الصفات ، بل مـن  
ا حيث إن طريقة بناء هذا الشاعر لأللفاظ ختتلف عن طريقة بناء اآلخر ، واختيار هـذ 

خيتلف عن اختيار ذاك ، وقدرة خيال هذا الذي يتخذ التراكيب مادة له ختتلـف عـن   
 .)١(" اختيار ذاك

ومن هنا فإنّ لكلّ شاعر رائد يف شعره معجماً شعرياً يوشح معظم شعره بألفـاظ  
 .منه ، فيكثر من ورودها ، وتتميز كلٌّ منها مبيزة داللية وفنية يف املقام الذي ترد فيه 

عراء من هو شاعر مدحي ، وآخر غزيل ، وآخر رومانسي ، فكلٌّ علـى  فمن الش
حسب أسلوبه ومذهبه ، وكلّ واحد منهم يؤلف له معجماً يضم أبرز األلفـاظ الـيت   
تشرا ذهنه ، وتعمقت يف نفسه وعقله ، حىت أصبح يوظفها يف كلّ ما يسـطّره مـن   

أداته األوىل علـى الـرغم مـن     أداة أساسية للشاعر ، بل هي "شعر ، ذلك أنّ اللغة 
  م إبراز كلّ ما حتويه من معـاناستخدام أسالفه هلا من قبله ، وعلى الرغم من حماوال
وما حتمله من طاقات يظلّ أمام الشاعر نفسه ضرورة استخدامها ، واإلتيان فيهـا مبـا   

فيهـا أن  مييزه ويفرده وحده دون غريه ، وتقوم بينه وبني اللغة عالقة جدلية ، حيـاول  
يعطي من طاقاته ما استطاع ؛ ليتلقى منها ما أمكنها أن تنجز من طاقات ، وال تـربز  

                                                
 . ٣١م ، ص١٩٩٢،  ١حممد محاسة عبد اللطيف ، ط. اللغة وبناء الشعر ، د )١(



 

ــ  

شخصيته إال من خالل هذا املقياس الفين الذي يكتشف فيه ما هو خاص به ، ويضيفه 
 .)١(" على األداة متخذاً من الصورة الفنية وسيلة إلبراز ما يقصد إليه

زلته وشاعريته اليت وصل إليها يف عصره ، استطاع وأبو متام الشاعر العباسي مبن
أن يؤلف لنفسه معجماً شعرياً ، ويستخدم ألفاظه كلٌّ حسب املقام املناسب لـه ،  
حىت وإن استخدمها غريه أو ترددت عند غريه ، فله معجم شعري سـيطر علـى   

، ائده ، ومبا أن املقدمات التقليدية هي اليت غلبت على مقدمات قصمقدمات قصائده 
فإن معجمه الشعري ملقدماته يتألف أغلبه من ألفاظ خاصة باملقدمات التقليديـة ،  

 .وهذا نسبة إىل كثرة التقدمي ا 
أما عن املقدمات التجديدية فنجد أن القصائد اليت بدئت مبقدمة وصف الطبيعة قد 

لّ قلـة تلـك   استخدم يف نظمها ألداء معانيها ألفاظاً مستوحاة من الطبيعة ذاا ، ولع
املقدمات جيعل من الصعب إفراد معجمٍ خاص ا ، وبيان لغة املقدمة فيهـا ، فحينـاً   
يصف منظر الربيع ، وحيناً آخر يصف منظر القمريتني أو الدمية ، فهناك التقاء يف حمور 
الطبيعة ، ولكن الطبيعة منها الصائت ومنها الصامت ، لذا ختتلف وتتنوع تلك األلفاظ 

ركز عليها الشاعر يف حديثه يف كلّ نوع من أنواع الطبيعة ومظاهرها املختلفـة ؛  اليت ي
 ..من طري ، وسحاب ، ومطر ، وربيع ، وغريها 

أما عن تلك املقدمات املستوحاة من صلب املوضوع ، فنرى أنه من املتعذر أيضـاً  
، تبعاً للمضمون  معجمها الشعري ؛ ذلك لقلّتها ، والختالف املقدمةبيان لغة املقدمة أو 

كما أنّ هناك بعض األلفاظ اليت استخدمها أبو متام يف مقدماته التقليدية ، وأكثر منها ، 
واستخدمها أيضاً يف مقدماته التجديدية مبا يدلّل على أنّ هذه األلفاظ أصبحت ركيزة 

 .هامة يف لغة مقدماته ومعجمه الشعري اخلاص ا 
عند أيب متام إىل حقول داللية ، كـلّ   )م الشعرياملعج(وميكن تقسيم لغة املقدمة 

ألفـاظ  : حقل يضم أبرز األلفاظ اليت تتصل به وتندرج حتت معناه ، وهـي كـاآليت   
                                                

 . ٣١حممد محاسة عبد اللطيف ، ص. اللغة وبناء الشعر ، د )١(



 

ــ  

األطالل ، ألفاظ الفراق والوداع ، ألفاظ الشوق واحلنني ، ألفاظ املرأة ، ألفاظ الزمن ، 
 .الطبيعة ألفاظ الشباب والشيب ، ألفاظ الفروسية والشجاعة ، ألفاظ 

 :وميكن تفصيلها على النحو التايل 
األطالل باعتبارها لفظة عربية تراثية توارثها الشعراء العرب  : ألفاظ األطالل/ ١

منذ العصر اجلاهلي ، واستطاعت هذه الكلمة مبا هلا من داللة قوية ومكانة عند الشـعراء  
للية ومقدمة وصف الفراق والوداع اجلاهليني أن تتربع على قمة عناصر املقدمة التقليدية الط

وألفاظهما املتوارثة ، فانتقلت هذه اللفظة وما يتصل ا مـن العصـر اجلـاهلي مـروراً     
باإلسالمي ، مث األموي ، وصوالً إىل العصر العباسي ، فاحتضنها الشعراء العباسيون بكـلّ  

العصر العباسي  حب وبكلّ شغف ، فكان أن تعلّقت بالتراث وأصالته ، فمع ما طرأ على
من تطور ورقي يف مظاهر احلياة املختلفة ، ظلّ الشاعر العباسي قوي الصلة بتراثه الـذي  
جعل منه أصالً يتفرع منه كيفما يريد ، ومبا يتالءم مع ذوقه وعصره ، ومبا يبقـي لتراثـه   

 ..أصالته ومجاله ، كبشار ، ومروان بن أيب حفصة ، وغريمها 
الء الشعراء العباسيني الذين مل ينفصلوا عن تراثهم وقيمـه  وأبو متام واحد من هؤ

الفنية املستمدة من الشعر العريب القدمي ، بل انطلق منه ووظفه يف شعره بروح شـاعرٍ  
عباسي يعيش يف عصر يفرض عليه أن يربز بيئته العباسية يف شعره ، وأن ال يكون مقلداً 

وغريها من عناصر املقدمة الطللية رمزاً ألشياء  تقليداً حبتاً جامداً ، لذا اختذ من األطالل
كان شعر  "يف نفسه ، وجدد يف مضمون أو شكل املقدمة الطللية مبا يراه مناسباً ، فإذا 

أيب متام ميثل مرحلة جديدة من مراحل تطور الشعر العريب ، هـي مرحلـة الصـنعة    
وتطلّعه احلضاري ، وصاغ  والتجديد ، فإنه طوع الشعر القدمي وأدواته لنظرته اجلديدة

 .)٢(" بفكره معان حديثة من معان تقليدية أبالها التكرار ، وأضعفتها املشاة
 -األطـالل  : وعن األلفاظ اليت جاءت ضمن األطالل ومعناها ، فهي كـاآليت  

 ..املنازل  -الديار  -الدمن  -الرسوم 
                                                

 . ١٢٩نسيمة الغيث ، ص. جديد يف وصف الطبيعة بني أيب متام واملتنيب ، دالت )٢(



 

ــ  

على تلك األمـاكن الـيت   فقد ذكر أبو متام يف مقدمات قصائده التقليدية ما يدلّ 
يقف عندها ويبكيها وربعها ، فمرة يذكرها بلفظة جيلّها فيها ، وتدلّ على أصـلها ،  
وهي لفظة الديار واملنازل ، ومرة يذكرها مبا آلت إليه بعد ذهاب أهلها ، كاألطالل ، 

اته ومن هنا نوع أبو متام يف استخدامه بني هذه األلفاظ يف مقدم.. والرسوم ، والدمن 
 .التقليدية ، كلّ لفظة تورد يف مكاا املناسب ، حىت يكون هلا ميزة عن غريها 

ما بقي شاخصاً مـن  : الطلل : وعن معاين هذه األلفاظ ، جاء يف املعجم الوسيط 
موضع مرتفع يف صحنها يهيأ لـس  : من الدار وحنوها : و . آثار الديار وحنوها 

غطاء : من السفينة أو السيارة وحنومها : و . واملشرب أهلها ، أو يوضع عليه املأكل 
األثر الباقي من الدار بعـد أن  : الرسم . )١(ج أطالل ، وطلول. تغشى به كالسقف 

 فَتقال الشاعر . ع: 
  ــه ــت يف طلل ــم دارٍ وقف   رس

   لَلـهأفضي احلياة مـن ج تد٢(ك(  
املزبلة ، وما اختلط مـن البعـر   : و . ر آثار الناس وما سودوا ، آثار الدا: الدمنة 

احلقـد  : و . ج دمن ، ودمن . بقية املاء يف احلوض : و . والطني عند احلوض فتلبد 
 .)٣(فالن دمنة مالٍ ، دمنة: ويقال . احلقد : و . القدمي الدائم 

. القبيلة : و . البلد : و . املنزل املسكون : و . احملل جيمع البناء والساحة : الدار 
لَهم دار  {: ويف التنزيل العزيز . اجلنة : ودار السالم . بالد املسلمني : ودار اإلسالم 

. ج أدور ، وديار ، وديارةٌ ، ودور . بالد العدو : ودار احلرب . بغداد : ، و  } السالمِ
 .)٤(ديارات: ومجع ديارة 
مداراته اليت يدور فيهـا  : ومنازل القمر . ازل ج من. الدار : و . الْمنهل : املنزِل 

                                                
 . ٥٩٠، ص ٢-١، ج ٢ن ، ط.إبراهيم أنيس وآخرون ، د. د: املعجم الوسيط ، قام بإخراجه  )١(
 . ٣٦٩املصدر السابق ، ص )٢(
 . ٣٢١املصدر نفسه ، ص )٣(
 . ٣٢٦نفسه ، ص) ٤(



 

ــ  

 .)١(حول األرض ، يدور كلّ ليلة يف أحدها ال يتخطاه وال يتقاصر عنه
وبعد ، فهذه األلفاظ قد وظفها أبو متام يف مقدماته التقليدية بشـكلٍ مكثـف ،   
خاصة يف ثنايا املقدمة الطللية ومقدمة وصف الفراق والوداع ، فقد أحصيت له عـدد  

،  )٢٠(األطالل : األلفاظ يف مقدماته ، وهي على النحو التايل ورود كلّ لفظة من هذه 
وقد أورد كـلّ لفظـة   .  )١٦(، املنازل  )٢٣(، الديار  )١٣(، الدمن  )١٤(الرسوم 

بتصريفاا املختلفة مفردة أو جمموعة أو مثناة ، منسوبة أو غري منسوبة ، ومن ذلك 
 :قوله

ـ     ولِ أالَ تجِيبـا من سـجايا الطّل
  )٢(فصواب من مقْلَـة أن تصـوبا   

 :وقوله
ــزمي ــولَهم أَجــش ه ــقَى طُل أس  

   عـيمـرةٌ ونضن عليهم ت٣(وغَد(  
 :وقوله

  طَلَلُ الْجميعِ لقد عفـوت حميـدا  
  )٤(وكفَى على رزئي بِذاك شـهيدا  

 :وقوله

ي ن طَلَلٍ لَمم يتيـي طَلـالً  حقِ لب  
   الـذِّكَر هرشـيحت أَسى يهف٥(إال و(  

ونلحظ على لفظة األطالل أا جاءت يف أول بيت من املقدمة ، ومرة جـاءت يف  
وسطها ، كما نلحظ توظيفها بشكلٍ جيد من حيث املعىن والصياغة ، وهذا يدلّ على 

ملقدمات التقليدية اجلاهليـة ؛ وذلـك   أنّ أبا متام قد عمد إىل اختيار أبرز األلفاظ يف ا

                                                
 . ٩٥٤املعجم الوسيط ، ص) ١(
 . ٩٢، ص ١انه ، جديو) ٢(
 . ١٤٦، ص ٢املصدر السابق ، ج) ٣(
 . ٢١٧، ص ١املصدر نفسه ، ج) ٤(
 . ٣٢٩، ص ١نفسه ، ج) ٥(



 

ــ  

ليستخدمها يف مقدماته ، واليت هلا وقع قوي وداللة بارزة يستطيع من خالهلا نظم مقدمات تقليدية 
 .متصلة بعصره ، مرتبطة مباضيه وتراثه ، وهلا تأثريها على املتلقي يف عصره 

ـ  )الرسوم(وكذلك لفظة  س تلـك  ، فقد جاءت معربة عما أراده الشاعر ، وتعك
 :املعاين اليت أراد أبو متام إبرازها وإيضاحها ، ومن ذلك قوله

  قد عهدنا الرسوم وهـي عكـاظُ  
  )١(للصبِي تزدهيك حسـناً وطيبـا   

 :وقوله
  قد مررنـا بالـدارِ وهـي خـالءٌ    

ــوما   ســا والر ــا طُلوهل   )٢(وبكين
 :وقوله

  ت لَهـم قَالوا أَتبكي علَى رسمٍ فقُل
  اَألثَـر قَهوى شهد العني هن فات٣(م(  

فقد جاءت جمموعة يف كثري من املواضع ، ومن األبيـات الـيت    )الدمن(أما لفظة 
 :حوت لفظة الدمن ، قوله

  قَـتزوم الفـؤاد مزع تلَو دمن  
  )٤(فيها دموع الْعينِ كـلَّ ممـزقِ   

 :وقوله
 بـين أصـبح طالبـاً   دمن كـأنّ ال 

 
  )٥(دمناً لَـدى آرامهـا وحقُـودا    

 :وقوله
رةنيِ بِـــأَمـــتنـــه يف دمذَلْتلَع 

 
ــابِ   ــبٍ ورب نينِ لزيتــو حم٦(م(  

                                                
 . ٩٢، ص ١ديوانه ، ج) ١(
 . ١١٠، ص ٢املصدر السابق ، ج) ٢(
 . ٣٢٩، ص ١املصدر نفسه ، ج) ٣(
 . ٤٤١، ص ١نفسه ، ج) ٤(
 . ٢١٧، ص ١نفسه ، ج) ٥(
 . ٥٠، ص ١نفسه ، ج) ٦(



 

ــ  

 :مما سق نلحظ على ألفاظ األطالل والرسوم والدمن ما يأيت 

صارت عليهـا تلـك   أن الشاعر وظّف هذه األلفاظ اليت تدلّ على احلالة اليت 
الديار بعد أن خلت من أهلها وأقفرت من احلياة ، حيث تتصدرها لفظة األطالل ، 
مث الرسوم ، وأخرياً الدمن ، كما كان اختياره لكلّ لفظة يف األغلب متوافقـاً مـع   
املعىن ، فأبو متام ال يستعيض بأحدمها عن اآلخر ، وقد يفضل أحدمها على األخرى 

ومن هنا شكلت هذه األلفاظ داللة قوية يف لغة أيب متـام  . ه من أجل جناس أو غري
يف مقدماته ، خاصة األطالل ، حيث كان يسري على خطا الشـعراء املتقـدمني يف   
توظيف لفظة األطالل يف مقدماته ، حيث يوردها يف بداية القصيدة أو أثناء الدعوة 

 .لألطالل بالسقيا أو الوقوف ا 

، احلديث عنها كثرياً ، وكان أغلب ذكرها يف املقدمات الطللية ء أما الرسوم فقد جا
كما جاء مناسبة ذكرها يف مواطن احلديث عن تلك اآلثار والرسـوم وسـؤاهلا ، أو   

أما الدمن فهي موافقـة للرسـوم ،   . املقارنة بينها وبني حاهلا قبل البني ، وبيان أثرها 
ثار اخلاصة بأحبته ، حيث نلحظ أنّ أبا متام ولكنها أخص منها ؛ لداللتها القوية على اآل

 .يكثر من تذكّر أحبته عامة ، وكلّ شيء يتعلق م 

أما عن لفظيت الديار واملنازل ، فلقد استخدم أبو متام هاتني اللفظتني للداللة علـى  
أكثر من ورودها ؛ لما للفظة الديار من إبـراز   )الديار(تلك الديار اليت يعنيها ، فلفظة 

كانة تلك األطالل حني كانت عكاظ عامرة بأهلها ، وهو يوردها ليبين مكانتها ، أو م
 .كيف كانت ، وإىل أي شيء صارت 

أما املنازل فهي أخص من الديار ، ويوردها حني خيصص احلديث عن أحبتـه ، أو  
زل يوردها للحديث عن منازل تلك الديار أو منازل أحبته ، وقد جيمع بني الديار واملنا

 .يف بيت واحد ، أو يورد اللفظة الواحدة مرتني ، وذلك جبميع تصريفاا 



 

ــ  

 :ومن ذلك قوله
  يا دار دار عليك إرهـام النـدى  

  )١(واهتز روضك يف الثَّرى فتـرأَدا  
 :وقوله

كوافالس وعمي الدنم مارِهى درق  
  )٢(وهو حالـك اد صبحي بعدهم وإِنْ ع 

 :وقوله
قُلُــوب فنــأَت ــدحاس كَــذّبت 
    يـونـن عالْمنـازِلَ م ـطعفا نق 

. 

 ــار ــأَت دي واشــياً ون ــت أطاع 
  ـزاروقِ أحسـاٌء غي الشا ف٣(لَه( 

. 
 :وأما لفظة منزل فقوله

  لَهم منزلٌ قد كان بالبيضِ كالْمهـا 
 بأَص غاين ثُمالْم يحـا فَصمجأَع ٤(ح(  

 :وقوله
   ـكمال نـةـازِلَ ابنم أَيتما رأَو  

 ؟ )٥(رسمت لَه كيف الزفري رسومها 
 :وقد يورد املنازل مبعىن استعاري ، كقوله

  ولَطالَمـا أمسـى فُـؤادك منـزالً    
ــزلِ  نــاِء ذَاك الْم ــةً لظب   )٦(ومحلَّ

 :وقوله
  منـازلُ لَألسـى   وقَفْت وأَحشائي

   نازِلُـهم تعفَّـت قَد قَفْر ووه ٧(بِه(  
                                                

 . ٢٨٣، ص ١ديوانه ، ج) ١(
 . ٤٦٥، ص ١املصدر السابق ، ج) ٢(
 . ٣١٠، ص ١املصدر نفسه ، ج) ٣(
 . ١١٥، ص ٢نفسه ، ج) ٤(
 . ١٣٨، ص ٢نفسه ، ج) ٥(
 . ١٧، ص ٢نفسه ، ج) ٦(
 . ١٢، ص ٢نفسه ، ج) ٧(



 

ــ  

 : ألفاظ أخرى تتصل باألطالل والوقوف ا
: لقد تردد يف مقدمات أيب متام ألفاظٌ هي من صميم املقدمات التقليديـة ، مثـل   

 ..الوقوف ، السؤال ، الربع ، السقيا ، العهد 
لشعر العريب منذ العصر اجلـاهلي ، ذلـك أنّ   والوقوف كلمة ترددت كثرياً يف ا

 :)١(القصائد أغلبها تبدأ بالوقوف على األطالل أو الدعوة لذلك ، يقول امرؤ القيس
  قفا نبك من ذكْرى حبيبٍ ومنـزِلِ 

  بِسقْط اللِّوى بين الدحول فحوملِ 
كانة كربى ؛ لما هلا ومن هنا اختصت لفظة الوقوف خاصة يف املقدمات الطللية مب

من داللة عظمى تتصل مبفهوم الوقوف على األطالل ، حيث وظفهـا أبـو متـام يف    
مرة ، كذلك لفظة أخرى متصلة باألطالل والوقوف عليهـا ، وهـي    )١٤(مقدماته 

سؤال تلك األطالل عن األحبة ، وعن حاهلا اليت آلت إليها ، فهي والوقـوف مبنزِلـة   
، ولفظة السؤال جاءت بتصاريف خمتلفة ، حيث وظفها أبو متـام  واحدة لدى أيب متام 

 .مرة  )١٢(
مرة ، وهي تدلّ علـى   )٢٣(، حيث وظفها أبو متام  )الربع(: ومن األلفاظ أيضاً 

، حيـث   )السـقيا (ساكين تلك الديار أو األطالل ، وعلى ربع تلك احلسناء ، أيضاً 
ز معاين املقدمات التقليديـة ، حيـث   مرات ؛ إذ تعد هذه اللفظة من أبر )٩(وردت 

 .الدعوة بالسقيا للديار أو للربع ، وهذه املعاين متأصلة يف هذا النوع من املقدمات 
أيضاً من األلفاظ اليت استخدمها أبو متام بكثرة ، فقـد وردت   )العهد(ولفظة 

 .مرة  )١١(
 : ألفاظ الفراق والوداع

ل ما لغة خاصة مبقدمات أيب متام من لقد كونت ألفاظ الفراق والوداع وما يتص
حيث توظيفها بشكلٍ متميز له مجاله وداللته يف مقدماته التقليدية ، وتعترب هذه األلفاظ 

                                                
 . ٢٩ديوان امرئ القيس ، ص )١(



 

ــ  

من أهم عناصر املقدمة الطللية ، ومقدمة وصف الفراق والوداع ، حيث حوت هـاتني  
هذه األلفـاظ يف  املقدمتني أغلب هذه األلفاظ ؛ ذلك ملضموا املناسب لتوظيف مثل 

 .معناها وحمتواها 
الفراق ، البني ، : وأبرز ألفاظ الفراق والوداع اليت وظفها أبو متام يف مقدماته هي 

 ..النوى ، النأي ، الوداع ، الرحيل 
وتظهر هذه األلفاظ جلية يف لغة أيب متام يف مقدماته التقليدية ، حيـث وظفهـا   

لواحدة مرتني يف البيت الواحد أو أكثـر ،  بشكلٍ مكثف ومنظم ، وقد يورد اللفظة ا
وقد يذكرها ولفظة أخرى تدلّ على الفراق ، وبالتايل تؤدي كلٌّ منهما معىن خاصاً ا 

 .يف األغلب 
: فارقَه مفارقـةً وفراقـاً    ": وعن معاين هذه األلفاظ جاء يف املعجم الوسيط 

قطع األمر بينه وبينه على :  فارق فالناً من حسابه على كذا وكذا: ويقال . باعده 
: فَرق بـني القـوم   . فارق بعضهم بعضاً : افْترق القوم . أمرٍ وقع عليه اتفاقهما 

 .)١(" أحدثَ بينهم فرقة
أمعنـوا يف  : شطت م النوى : يقال . الناحية يذهب إليها : و . البعد : والنوى 

 .قصدك : وفالن نواك . ام أق: استقرت به النوى : ويقال . البعد ، والدار 
والصلة . ما بني القوم من القرابة : وذات البني . الفُرقة : البين . )٢(ج أنواء ، ونوي

 .)٣(يتشاءم به ؛ ألنه نذير فرقة: وغُراب البني . والصلة واملودة ، أو العداوة والبغضاء 
 داع٤(تشييع املسافر: الو(. 

، مـرة   )٢٥(مرة ، البني  )٣٥(ورودها وعن ورودمها ، فقد أحصيت للفظة الفراق 
                                                

 . ٧١٨املعجم الوسيط ، ص )١(
 . ١٠٠٦املصدر السابق ، ص )٢(
 . ١٠٠نفسه ، ص املصدر )٣(
 . ١٠٦٤نفسه ، ص) ٤(



 

ــ  

 .مرة  )٦(مرة ، الرحيل  )٧(مرة ، الوداع  )٩(مرة ، النأي  )٣٦(النوى 
 :ومن النماذج على لفظة الفراق قوله
  لم تنكرِين مـع الفـراقِ تبلُّـدي   

ــدا  ــتاقِ أنْ يتبلَّ شــةُ الْم راع١(وب(  
 :وقوله

  اقِ فمـا ودع فؤادك توديع الفـر 
  )٢(أراه من سفرِ التوديـعِ منصـرِفا   

 :وقوله
  يوم الفراقِ لقـد خلقـت طَـويال   

  )٣(لَم يبـقِ يل جلـداً وال معقـوال    
 :ولفظة البني قوله

ــدامنِ الْتــيالب هلــا مــن لوعــة 
 

 ــدود الْخ درفَســجاً ونب ــد   )٤(يعي
 :وقوله

 لَ تأو ديـعٍ وال الثّـاين  ما اليـومو 
. 

 )٥(الْبين أكثر من شوقي وأَحزانِـي  
. 

 :أما لفظة النوى فكقوله
 وكأنّ أفئـدةَ النـوى مصـدوعةٌ   

. 
 )٦(حتى تصدع بِالفـراقِ فـؤادي  

. 
 :وقوله

 إني تأملـت النـوى فَوجدتهــا   
 

  )٧(سيفاً علي مع الْهـوى مسـلُوال   
                                                

 . ٢٨٤، ص ١ديوانه ، ج )١(
 . ٤١٩، ص ١املصدر السابق ، ج )٢(
 . ٣٣، ص ٢املصدر نفسه ، ج) ٣(
 . ٢٥٠، ص ١نفسه ، ج )٤(
 . ١٥٦، ص ٢نفسه ، ج) ٥(
 . ٢٩٦، ص ١نفسه ، ج) ٦(
 . ٣٣، ص ٢نفسه ، ج) ٧(



 

ــ  

 :فظة النأي كقولهول
  ـهقْلَتنِ مـيالْب كشول ا فظلَّتأَون  

  )١(تندى نجيعاً ويندى جِسمه سقَما 
 :وقوله

 هبلِ صـاحصالو هكُن رِفعس يولَي  
   ـأيٍ أو بِهِجـرانى بِنغاد٢(حىت ي(  

الفرقة ، والـيت أدت إىل  ومن هنا جند أنّ لفظتي الفراق والبني يدور معنامها حول 
البعد ، ويأيت احلديث عنهما يف تصوير حلظة الفراق واالفتراق ، والبعد وموقفـه إزاء  
البني ، ويف احلديث عن أمل الفرقة وأثرها يف النفس ، أما النوى والنأي فيدور معنامهـا  

وتتصـل  وهناك ألفاظ أخرى تدلّ على الفرقة . حول البعد املسبب عن الفراق والبني 
 .الوداع والرحيل : مبنظر الفراق ، مثل 

ومن هنا يتضح تفعيل أيب متام لدور هذه األلفاظ يف مقدماته التقليدية ، وانتقـاءه  
ألبرز األلفاظ اليت تعد من دعائم املقدمة التقليدية املتعارف عليها ، وبالتـايل اإلكثـار   

تلقي لقيمة ذلك الطلل والرسم ، والتنويع يف استخدامها ؛ مما يعطي صورة حية أمام امل
وبالتايل اعتباره تراثاً ال بد من االتصال به عن طريق توظيفه وجعله عنصراً أساسـاً يف  
املقدمات التقليدية ، وخاصة الطللية عنصراً حياً تنبعث فيه ومنـه روابـط االتصـال    

جيعله عنصـراً   باملاضي واالرتباط باحلاضر عن طريق التطوير والتجديد يف استخدامه مبا
 .حياً يف أي عصر 

 : )ألفاظ املشاعر(ألفاظ الشوق واحلنني 
تزخر مقدمات قصائد أيب متام بألفاظ الشوق واحلنني لألحبة ، ذلك أنه عمـد يف  

 :نظمه ملقدمات قصائده على إبراز عناصر هامة تدور حوهلا معاين مقدماته ، منها 
م باألحبة ، واليت تتمثل يف شوق الشـاعر  إبراز مشاعره إزاء الفراق والبني الذي ألَ

                                                
 . ٨١، ص ٢ديوانه ، ج) ١(
 . ١٥٨، ص ٢صدر السابق ، جامل) ٢(



 

ــ  

وحنينه ألحبته ، ووصفه حلاله وحاهلم ، وما يتبع ذلك من احلديث عـن الـدموع أو   
الشؤون والوجد والبكاء واألسى والشوق واهلوى والقلب والفؤاد والعني ، اليت منـها  

 .وفيها ينعكس منظر الشوق لألحبة ، وتذكر ما كان من وصل وصد وهجر 
ه األلفاظ جعلناها حتت مسمى ألفاظ الشوق واحلنني لألحبـة ؛ ألنّ معانيهـا   هذ

ولقد تصدرت لفظة الدموع أكثـر األلفـاظ   . تندرج حتت سقف واحد أو متقارب 
وروداً يف مقدمات قصائده بالنسبة ملعجمه الشعري كله ، حيث أحصيت له ورودهـا  

والتنكري والتأنيث والتذكري ، وهي  مرة بصيغها املختلفة من حيث اإلفراد واجلمع )٦٤(
يف كلٍّ ترد يف موضع مناسب ا والئق من حيث املعىن واختيارها كلفظـة مناسـبة ،   

 :ومن أمثلة ذلك ، قوله
نم على األحشاِء أوقد تدا وجفم 

. 
 )١(دمعٍ على وطَنٍ يل يف سوى وطَنِي 

 :وقوله )١(وطَنِــــــــــــي
 ليست دموعاً فإنْ علَـت  تضملَها 

 
 واجِمالس موعي الدضميثُ ال تح تض٢(م( 

 :وقوله

 على مثْلها مـن أربـعٍ ومالعـبِ   
 

  )٣(أُذيلَت مصونات الدموعِ السـواكبِ  
من خالل ما تقدم من الشواهد نلحظ توظيف أيب متام للدموع توظيفـاً مكثفـاً   

عاين اليت يريدها واستغلّ مجيـع املواقـف   ومنظماً ، حيث اتكأ عليها يف إبراز بعض امل
والفرص اليت ميكن أن تذكر فيها هذه اللفظة ، حيث إن الدموع هلا ثقلها يف املقدمات 
التقليدية ، وهلا مواطن كثرية ترد فيها يف املقدمات التقليدية ، فالدموع تنـهمر علـى   

ظر رائع حـني  األطالل وتسكب ، وعلى خدود احلسان وحني تذكر األحبة ، وهلا من

                                                
 . ١٧١، ص ٢ديوانه ، ج) ١(
 . ٨٧، ص ٢املصدر السابق ، ج) ٢(
 . ١١١، ص ١املصدر نفسه ، ج) ٣(



 

ــ  

الدر املنثور ، وذلـك أن الـدمع هـو    : انسكاا ، وتشبيهات كثرية تشبه ا ، منها 
الوسيلة اليت تشفي بعض ما حيسه املفارق ، باإلضافة إىل غريها من الوسائل األخرى ، 

 :وبالتايل تنفس عنه قليالً ، ويف هذا يقول أبو متام

 وإذا فقَدت أخاً ولَـم تفْقـد لـه   
 

 د  بفاقـد ـتراً فلَسبعاً وال ص١(م(  
فالدمع وسيلة تأثريية وتنفيسية وتروحيية ، ومن هنا جاء التنويع يف اسـتخدامها ،  
فالدموع متثّل حموراً رئيساً يف مقدمات أيب متام ، بل تشكل عنصراً أساساً يف مقـدرة  

متنفساً رائعاً لترمجة  الشاعر على ترمجة ما حيسه بطرق خمتلفة ، حيث وجد فيها أبو متام
مشاعر احملب واملفارق ، حيث متكن من وضع اللفظة الواحدة يف مواضع عدة وداللتها 
يف كلّ موقع داللة جيدة ، فقد نوع يف توظيفها ، فجاء تنويعـاً واسـتخداماً لـيس    
باملتكلف يف األغلب من أجل جناس أو غريه ، فهو يستخدمها إلكمال املعىن استخداماً 

اً ومتنوعاً ، وبالتايل يرسم خالهلا صوراً خمتلفة ألهم حماور املقدمة الطللية ووصف منظم
الفراق والوداع ، أو املقدمة الغزلية ، فالدمع ومواطن انسكابه وكيفيته صوره أبو متـام  
بصور وطرائق عدة ، جاءت الدموع يف كلّ صورة واضحة جلية هلا مجاهلا وميزـا يف  

 .اق الشعري موقعها من السي

 : أما لفظة اهلوى
 .العشق ، ويكون يف اخلـري والشـر   : و . املَيل : اهلوى  ": فقد جاء يف معناها 

 ، } أَفَرأَيت منِ اتخذَ إِلَهه هـواه  {: ويف التنـزيل العزيز . ميل النفس إىل الشهوة : و 
 :ويف التنزيـل العزيـز   . ج أهـواٌء  . ي الْمهـوِ : ، و  } والَ تتبِعِ الْهوى {: وفيه 

 .أحبه ، فهـو هـوٍ   : هوِي فالنٌ فالناً هوى .  } والَ تتبِعوا أَهواَء قَومٍ قَد ضلُّوا {
 .)٢(" وهي هوِية

                                                
 . ٢١٥، ص ١ديوانه ، ج) ١(
 . ١٠٤٣املعجم الوسيط ، ص )٢(



 

ــ  

وهلذه اللفظة يف لغة مقدمات أيب متام دور ومكانٌ بارز لدى الشاعر ، حيـث  
وما لوقعها يف أذن السامع من تأثريٍ جيعله يتعـايش  تيقن من مدى داللة هذه اللفظة 

مـرة يف   )٤٧(مع معاين املقدمة ، بل وحيس بإحساس الشـاعر ، حيـث وردت   
وتأيت بعد لفظة الدموع يف عددها ، حيث نلحظ من خالل قراءة األبيات . مقدماته 

ن مـرة ،  اليت وردت فيها قدرة أيب متام على إيراد اللفظة الواحدة يف البيت أكثر م
وكذلك يف القصيدة مرات عدة ، وهلا يف كلّ مقام وقعها ومجاهلا الذي تزيده على 

 .املعىن ، بل إنه ال يكتمل إال به 
من هنا نرى متكن هذه اللفظة من قلب الشاعر وعقله ، حىت باتت هي وأخواـا  

داللتـها يف  من أبرز مفردات لغة املقدمة لدى أيب متام ، فقد أحس بقيمة هذه اللفظة و
 :نفس املتلقّي ، ومن ذلك قوله

 فَكلْين إىل شوقي وسر يِسرِ الْهـوى 
. 

 )١(إىل حرقاتي بالدموعِ السـوارِبِ  
. 

 :وقوله
 أتت النوى دون الْهوى فَأَتى األسى

. 
   ـربدلَـم ت ةرارى بِحون األس٢(د( 

. 
 : )الفؤاد(لفظة القلب : كذلك من األلفاظ 

فلقد تردد يف مقدمات أيب متام لفظة القلب والفؤاد ؛ نظراً لما ملعىن هذه الكلمـة  
وما توحي به من معان يف السياق الذي ترِد فيه ، ومن هنا شكلت هذه الكلمة يف لغة 

فالقلب مـوطن احلـب   . مقدمات أيب متام لفظة رئيسة ضمن معجمه الشعر ملقدماته 
نني ، ومنبع املشاعر كلها من فرحٍ وحزن ، مـن هنـا   واهلوى ، وموطن الشوق واحل

استغلّ أبو متام هذه الداللة القوية للفظة القلب والفؤاد ، وأحس مبدى وقعها ، خاصـة  
 :يف املقدمات التقليدية ، يقول

  وكأنّ أفئـدةَ النـوى مصـدوعةٌ   
  )٣(حتى تصدع بـالفراقِ فُـؤادي   

                                                
 . ١١٢، ص ١ديوانه ، ج )١(
 . ٢٥٦، ص ١املصدر السابق ، ج )٢(
 . ٢٩٦، ص ١نفسه ، ج املصدر )٣(



 

ــ  

 :وقوله
ــومٍ    يف فُــؤادي وقْعــةٌيف كُــلِّ ي

  )١(للشـوقِ إالّ أنهــا لَـم تــذكَرِ   
ومن هنا فالقلب والفؤاد من أهم األلفاظ اليت يرددها الشاعر يف مقدماته التقليدية 

 .ر الذي بدوره يسيطر على تصرفات الشخص ثأتعامة ، فهو موطن ال
 : لفظة الشوق: ومن األلفاظ أيضاً 

من أبرز األلفاظ اليت تدلّ على وله الشـخص وحنينـه    حيث تعترب لفظة الشوق
 .ألحبته إزاء ما يذكره م فيشتاق هلم 

وقد أكثر أبو متام من استخدام لفظة الشوق يف مقدماته ، خاصة مقدمة وصـف  
الفراق والوداع ، ذلك أنّ الشوق هو الذي يدعوه لتذكر األحبـة ومنظـر وداعهـم    

يج الذكرى والرغبة يف مالقاة من نشتاق هلم ،  وفراقهم ، فالشوق عنصر أساسي يف
 :ومن ذلك قوله

  دعا شوقُه يا ناصر الشوقِ دعـوةً 
  رِي ووابِلُـهجمعِ يطلُّ الد اه٢(فلب(  

 :وقوله

  رضيت الْهوى والشوق خدناً وصاحباً
 )٣(فإنْ أنت مل ترضي بذلك فاغْضبِي 

ذ منها أبو متام جماالً للتعبري عما يريده مـن خـالل توظيفهـا يف    وهناك لفظة اخت
، فلقد أكثر أبو متام من استخدام لفظـة العـني يف    )العني(سياقات عدة ، وهي لفظة 

مرة جبميع صيغها ، ونراه يتفنن يف استخدامها ، حيـث   )٤٥(مقدماته ، فقد وردت 
ه يتحدث تارة عن عيون احلسان ومنظرها وظفها يف سياقات عدة مبعناها احلقيقي ، فنرا

 طرفهن ، أو منظر العني حلظة الفراق ، أو حلظة انسكاب الدموع ، أو مـا  نبلوهن يق
                                                

 . ٣٨٤، ص ٢ديوانه ، ج) ١(
 . ١٢، ص ٢املصدر السابق ، ج) ٢(
 . ٨٧، ص ١املصدر نفسه ، ج) ٣(



 

ــ  

 .يقاربه ، أو قد يذكر العني ويريد الدمع 
ومن هنا فقد وجد أبو متام فيها حبق جماالً رحباً يف جعلها لفظـة أساسـية للغـة    

 :نظم أي قصيدة ، ومن ذلك قوله مقدماته تتردد يف ذهنه عند
  يحةـحـنيٍ شكُلَّ ع راقتديار ه 

 
 لْدشاً صاألحزانَ كُلَّ ح ١(وأوطأَت( 

 :وقوله
  لوال العيونُ وتفّـاح الْخـدود إذاً  

 بصر ن لهى ممأَع دحس٢(ما كان ي( 
 :وقوله

   ـعناص نِ أَبـيضـييف الع ظَرنم لَه  
 ولكن  ـفعأَس دـويف القَلْبِ أَس ٣(ه(  

، حيـث إنّ   )البكاء(لفظة : أيضاً من األلفاظ اليت تتصل باحلنني والشوق لألحبة 
من املعروف أنّ البكاء سمة بارزة يف املقدمة الطللية ، ذلك باعتبـار الوقـوف علـى    

اع ؛ إذ األطالل والبكاء عليها ، وكذلك سمة بارزة يف مقدمة وصف الفراق والـود 
 .البكاء على األحبة أثناء وداعهم ورحيلهم وفرقتهم 

وتلعب لفظة البكاء دوراً كبرياً يف مقدمات قصائد أيب متام ، حيث أُحصي ورودها 
مرة ، فهو ينظر إىل البكاء يف مقدماته بأنه وسيلة لالتصال باألحبة إن تعـذرت   )٢١(

 :لقياهم ، يؤيد ذلك قوله
  ى رسمٍ فقُلت لَهـم قَالُوا أَتبكي عل

  اَألثَـر قَهوى شده نيالع هفات ن٤(م(  
 

                                                
 . ٢٩١، ص ١ديوانه ، ج) ١(
 . ٣٢٩، ص ١املصدر السابق ، ج) ٢(
 . ٣٩٩، ص ١املصدر نفسه ، ج) ٣(
 . ٣٢٩، ص ١نفسه ، ج) ٤(
 



 

ــ  

 :وقوله

  لئن ظمئَت أجفانُ عيين إىل البكـا 
   تـرومـاً فَتنِي ديع ترِبش ١(لَقَد(  

 :وقوله

 أظـن الـدمع يف خـدي سـيبقَى    
 

  )٢(رسوماً من بكَائي في الرسـومِ   
 .اللقاء  حيث جيعل منه وسيلة إن تعذرلدى أيب متام ، يعكس قيمة البكاء هذا البيت 

األسـى  : وهناك ألفاظ تعبر عن احلرقة اليت حيسها الشاعر نتيجة ما ألَم به مثـل  
والوجد ، فهي ألفاظ تقترب جداً من حالة الشاعر وموقفه إزاء أحبته ، يناسب معناها 

ر احملب املفارق ، فيستخدمها ليترجم عن طريقها ما حيسه يف احلديث عما حيسه الشاع
قلبه املكلوم من ألَمٍ ووجد وشوق ألحبته ، وأبو متام جعل من لفظة األسى والوجد ما 
يدلّ على ذلك كله ، فجاء ذكرها يف مقدمات قصائده أكثر من غريها مما يوافقهـا يف  

وجد لقوما وملدلوهلما على احلالة اليت وقد جعل من األسى وال. املعىن أو يقترب منها 
يريد وصفها حموراً أساساً للتعبري عن حالة احلزن واألسى اليت يعيشها ، وما يتبع ذلـك  

 .من وجد وأسى على ما سبق 

حـزِن ، فهـو آسٍ ،   : أسي عليه وله أساً ، وأسى  ": وقد جاء يف معىن األسى 
 .)٣(" وأسي ، وأسوان ، وأسيان

: عليه ، موجِـدةً  : و . حزِن : وجد فالنٌ يجِد وجداً  ": ء يف معىن الوجد وجا
 .)٤(" غَضب

 :ومن ذلك قوله،  )١٣(مرة ، ولفظة الوجد  )١٦(ولقد أحصيت لفظة األسى 
                                                

 . ١٦٢، ص ١ديوانه ، ج) ١(
 . ٧٧، ص ٢املصدر السابق ، ج) ٢(
 . ٣٨جم الوسيط ، صاملع )٣(
 . ١٠٥٦املصدر السابق ، ص )٤(



 

ــ  

 أتت النوى دون الْهوى فَأَتى األسى
 

   دـربلَـم ت ةرارى بِحون اُألس١(د(  
 :وقوله

  م لـو سـألت دجـاه عنـي    فأُقِس
  )٢(لقد أنباك عـن وجـد عظـيمِ    

 :وقوله
  وال تسأَالنِي عن هوى قَد طعتمـا 

 دجالو نإالّ م دجالْو فليس واه٣(ج( 
مرة ، ولفظـة العـزاء    )١١(وهناك ألفاظ أخرى كلفظة احلب واألحبة أحصيتها 

نفسه ويعزيها لما أصاا ، وكذلك لفظة الصرب  مرات يوردها حني يسلي )٧(وردت 
 .مرة  )١٦(وظفها أبو متام يف مقدماته 

 )١٠(اهلجر والصد والوصل ، حيث وردت لفظـة اهلجـر   : ومن األلفاظ أيضاً 
مرات ، وأغلبها وردت ضمن مقدمة الفـراق والـوداع    )٦(مرات ، ولفظة الوصل 

 .التصال معناها بالفراق وما يتصل به 
 : فاظ املرأة وما يتصل األ

  بالنسبة لأللفاظ اخلاصة بالداللة على املرأة داللة حقيقية أو استعارية ، فقد أكثـر
رباب ، زينـب ، هنـد ،   : منها أبو متام يف مقدماته ، فتارة يذكر املرأة بامسها ، مثل 

لفاظ اليت لكن هذا قليل بالنسبة الستخدامه تلك األ.. سلمى ، سعاد ، أمساء ، وغريها 
، املرأة ، ولكنها ليست امساً حقيقياً هلا ؛ إمنا هي ألفاظ استعارية تدلّ على املرأة تدلّ على 

وقد يذكر املرأة عن طريق ما يدلّ على صفة احلسن فيها ، . كاملها البدر اآلرام الظباء 
 ..احلسان ، الغواين ، غيداء ، الكعاب ، اخلريدة : أو صفة خاصة ا ، مثل 

ن استخداماته هلذه األلفاظ جند أنّ املها تأيت تارة بقصد املرأة ، وتارة بقصـد  وع

                                                
 . ٢٥٦، ص ١ديوانه ، ج )١(
 . ٧٧، ص ٢املصدر السابق ، ج )٢(
 . ٢٩٢، ص ١نفسه ، ج املصدر )٣(



 

ــ  

تشبيهها باملها ؛ جلماهلا ، وكذلك الظباء ، أما البدر فجاء مبعناه احلقيقـي ، ومبعـىن   
مستعار لتلك املرأة ، إما تشبيهها بالبدر ، أو تسميتها به جلماهلا ، أما الرمي ومجعها آرام 

ة على النساء احلسان مباشرة ، وقد أحصيت ورود هذه األلفاظ ، حيث فجاءت للدالل
،  )٨(، الكواعب  )٦(، املها  )١٢(والظباء ،  )١٢(، واآلرام  )١٢(وردت لفظة البدر 

 . )٤(، غيداء  )٢(، احلسان  )٧(اخلرد 

استخدم أبو متام املهاة الوحشية يف جمال الغزل والتشبيه باحملبوبـة   "ومن هنا فقد 
تشبيهاً جزئياً خيتص بالعني دون غريها من سائر أعضاء اجلسم ، فكذلك احلال بالنسبة 
الستخدامه للظباء واآلرام اليت كان حظها أوفر من غريها ، فجاءت الصور حوهلا أكثر 

 .)١(" بروزاً وتكامالً
 :والشواهد على ذلك كثرية ، مثل قوله

  ويف الْخدورِ مهاً لَو أنهـا شـعرت  
  )٢(إذاً طَغت فَرحاً أو أُبلست أسـفا  

 :وقوله

ــلِّ رِميِ ــألَف كُ ــت م ــةُ كُن  أرام
 

  )٣(لو استمتعت بـاُألنسِ القـدميِ   
 :وقوله

 ــه ــتظلِّ بظلِّ ــيفهن الْمس  ومص
 

  )٤(سرب الْمها وربِيعهِن الصـيبِ  
 :وقوله يف جعلها بدراً على سبيل التشبيه

 بدر يغنِيهـا تـودد وجهِهـا   هي ال
 

  دـودت وإِنْ لَم ن القَت٥(إِىل كُلِّ م(  
                                                

 . ١٧٤نسيمة الغيث ، ص. التجديد يف وصف الطبيعة بني أيب متام واملتنيب ، د )١(
 . ٤١٨، ص ١ديوانه ، ج )٢(
 . ٧٧ص ، ٢املصدر السابق ، ج )٣(
 . ٥٩، ص ١املصدر نفسه ، ج) ٤(
 . ٢٤٥، ص ١نفسه ، ج) ٥(



 

ــ  

 :وقوله يف تشبيه املرأة بالظبية
ــوارِ ولكــن الن ــة كالظَّبي ــي وه  

  )١(ربما أمكَنت جنـاةُ السـحوقِ   
خد ، : ماته ، مثل وقد يعرج أبو متام على أشياء تتصل باملرأة يذكرها يف ثنايا مقد

 ..طرف ، خلخال ، اخلصر ، الثغر ، واخلدر الذي متكث فيه 
،  )٤(، اخلـدور   )١٣(مرة ، والطرف  )١٧(وعن ورودها ، قد أحصيت اخلد 

 . )٤(اخللخال 

وجاء اخلد إما للتشبيه به ، أو تصوير منظره إزاء البني أو أثر الدموع عليه ، ومـن  
 :ذلك قوله

ـ   خضبت خدها  إىل لُؤلُـؤ العقْـ
 

  )٢(ـد دماً أَنْ رأَت شواتي خضيبا 
 :وقوله

ــوا ــدامعِ أنـ ــا وللْمـ  فارقَتنـ
 ــه من ــر ــدود واحلَ ــا باخلُ عواق  

    غَـواد ـدودوارٍ علـى الْخٌء س 
ــاد ـــلُوبِ واألكْب ــع بالقُ   )٣(واق

 :وقوله

ــدامنِ الْتــيالب ــةعــن لَوهلــا م  
 ودــد الْخ درفْســجاً ونب ــد   )٤(يعي

 :وقد جاءت اخلدور مبعناها احلقيقي ، كقوله
  ويف الْخدورِ مهاً لَو أنهـا شـعرت  

  )٥(إذاً طَغت فَرحاً أو أُبلست أسـفا  
 أما الطرف فقد استخدمه أبو متام بدقّة ، وذلك يف تصوير تلك اللمحات اخلاطفـة ، 

                                                
 . ٤٥٣، ص ١ديوانه ، ج) ١(
 . ٩٣، ص ١املصدر السابق ، ج) ٢(
 . ١٩٠، ص ١نفسه ، ج املصدر )٣(
 . ٢٥٠، ص ١نفسه ، ج) ٤(
 . ٤١٨، ص ١نفسه ، ج) ٥(



 

ــ  

 :كقوله
رع تقد تنكّـر ةفها يف هامطر ت  

   بـارِض ـوها وهبتمنها ن ح١(وصو(  
 :أو يرمز به إىل نوع من النظر ، كقوله
 ن بِلـىفيها م تا غادرم تدسوح  

  ـفوسم فميضِ طَرها بِوتلَو٢(وب(  
 :كما يصور من خالله تلك النظرات اخلاصة ، كقوله

ـ    ات يغـدو طَرفُهـا  سيافَةُ اللّحظ
  )٣(بالسحرِ يف عقَد النهـى نفّاثـا   

 :وقوله

  أتأَرتنِي اَأليـام بِالنظَــرِ الشـز   
  )٤(ضـيض غَرِ وكانت وطرفُها لي  

لذا اختار الطَّرف بدل الرمش أو العني ؛ ألنه يريد تصوير نظرات تلـك املـرأة ،   
 .س حركة العني بكلّ دقة ، وهو األنسب فالطرف له داللة خاصة يعك
إنّ األلفاظ السابق ذكرها تبلورت منها أو مـن أغلبـها   : ومما سبق ميكن القول 

صورة املرأة عند أيب متام ، وصفاا اليت جيلّها فيها ، وبالتايل كَون منها معجماً ملقدماته 
 .املرأة فيها  أدى إىل إجياد لغة واضحة ومنظمة وحمددة ملقدماته ، وصورة

وجتدر اإلشارة إىل أنّ هذه األلفاظ ليست حصراً على مقدمات أيب متام ، بل هـي  
مفتوحة أمام الشعراء ، لكن أبا متام اختذ من هذه األلفاظ دون غريها أدوات ليربز مـن  
خالل نظمها يف نسق شعري طبيعة مقدماته ، وصورة املرأة اليت حتتويهـا ، كمـا أنّ   

القمر ، الكواكـب ،  : صور الشاعر من خالهلا املرأةَ ومل يكثر منه ، مثل  هناك ألفاظاً
 ..خود ، أساوير ، جِيد ، حنر 

                                                
 . ٣٨٤، ص ١ديوانه ، ج) ١(
 . ٤٣٤، ص ١املصدر السابق ، ج) ٢(
 . ١٦٨، ص ١در نفسه ، جاملص) ٣(
 . ٣٨١، ص ١نفسه ، ج) ٤(



 

ــ  

 : ألفـاظ الزمـن

يشكّل عنصر الزمن يف شعر أيب متام عامة ومقدماته خاصة عنصراً مهماً يلعب دوراً 
، به وما يف حكمه  ، وله أمهيته اليت جعلت من أيب متام أن حيرص ويعتينواضحاً يف شعره 

وتوظيفها بشكلٍ بـارز يف شـعره ،   .. دهر ، أيام ، ساعة ، ليلة ، عام ، حلظة : مثل 
حىت غدت ألفاظ الزمن يف مقدماته من أبرز األلفاظ اليت حواها معجمه الشعري ، بـل  

 .تتصدره 
والزمن أو الدهر قد يكون فكرة رئيسة عند أيب متام ينظر إليه نظرة خاصة بـه ،  

ثالً جنده دائماً ناقماً من الدهر عامة ، والزمن الذي يعيش فيه خاصة ، مرجعاً كلّ ما فم
 .يلحق به من غم وهم وأمل ما 

أما األيام فاختصت باحلديث عن أيام الشاعر وأحبته ، وطبيعة تلك األيام ؛ أيـام  
احلقيقية وقسـوا ، ومـا   الصبا ، وأيام هلوه ، وأيام الفراق ، وأيام الصد ، أو األيام 

 ..يشاكل ذلك 
، مبا هلا من داللة على ليايل هلا يف نفس الشاعر مكانة وأثر قوي ولفظة الليلة خيصها 

كذلك لفظة ساعة وحلظة ، وكذلك لفظة الليل ، فقد وظفها أبو متـام يف مقدماتـه   
نـان أثنـاء   ، حيث يرتبط به كلّ شاعر وكلّ ف )ليلة وليايل(بأنواعها مفردة وجمموعة 

نظمه لشعره ، لذلك يعترب الليل عنصراً بارزاً يف املقدمات التقليدية من حيـث داللتـه   
 .على الزمن ، وقد ترد هـذه األلفـاظ جبميـع تصـريفاا وفقـاً للمـراد منـها        
: وهناك بعض األلفاظ اليت تدلّ على الزمن ، لكن مل يكثر منها أبو متام كغريها ، مثل 

 .أوان ، أمس 
هنا جند أنّ أبا متام قد وظف مجيع ألفاظ الزمن يف مقدماته توظيفاً جيداً ، كلّ  ومن

 .لفظة هلا داللتها اخلاصة خيتارها وفقاً للمعىن الذي يريد إبرازه 
ولقد أحصيت أكثر األلفاظ اخلاصة بالزمن وروداً يف مقدماته ، وهي على النحـو  

 ، )٦(، سـاعة   )١٢(، ليلـة   )١٥(، الـزمن   )١٩(، الـدهر   )٥١(األيام : التايل 
 . )٤(حلظة 
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 :كقوله )األيام(والشواهد على ذلك كثرية ، وبالنسبة للفظة 

ــد إالّ ويف  ــوم واح ي ــر ــا م م  
  ــام ــك غَم يلَّتحمل هــائ   )١(أحش

 :وقوله

ــا  ــت إالّ مواهي ــا كُن ــا م نامأي 
 

  )٢(وكُنت بإسعاف الْحبيبِ حبائيـا  
 :ا عن الزمن فكقولهأم

 لقَد ساسنا هـذا الزمـانُ سياسـةً   
 

 عجدم ها قَطُّ عبدسسي لَم دى٣(س( 
 :وقوله

  ما أنصف الزمن الذي بعث الْهوى
  )٤(فقَضى عليك بِلوعة ثُم انقَضـى  

 :ولفظة الدهر كقوله

 هِرـتشهرِ مهرِ مثلُ الدمي من الدوي 
 

 قَـبِ عزكالْح نهاعي مسماً وز٥(ماً وح(  
 :وقوله

   ـهنرِ عهالـد ـناتس تبذَه فلَو 
ــا   ــمةَ األرزاقِ فين سلَ قــد لع 

. 

 ثـــارالد بــهناكم ــنــي عوأُلق 
مــارــا هــذا ح ــن دهرن ٦(ولَك( 

. 
 :)ساعة(وقوله كذلك يف لفظة 

   سـاعة رين تـأخـيع اولَتا حم  
  )٧(فالدمع مذْ صار الفراق غَرِميـي  

                                                
 . ٧٢، ص ٢ديوانه ، ج) ١(
 . ٨٣، ص ١املصدر السابق ، ج) ٢(
 . ٣٩٩، ص ١نفسه ، ج املصدر )٣(
 . ٣٨٩، ص ١نفسه ، ج) ٤(
 . ٦٨، ص ١نفسه ، ج) ٥(
 . ٣١١، ص ١، ج نفسه )٦(
 . ١٣٢، ص ٢، ج نفسه) ٧(
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 : ألفاظ الشيب والشباب
، كغريه من الشعراء البدء مبقدمة تتضمن احلديث عن الشيب والشباب طرق أبو متام 

وبالتايل تردد يف مقدماته ذكر لفظة الشيب والشباب ، كما وردت هذه األلفـاظ يف  
 )الشـباب (مرة ، ولفظة  )١٤( )شيبال(مقدمات أخرى ، حيث أحصيت ذكر لفظة 

مرات ، ومع قلة مقدمات الشيب والشباب عند أيب متام ، إال أنه كثري احلـديث   )٨(
عنهما يف ثنايا مقدماته املختلفة ؛ مما جيعل من هاتني اللفظـتني عنصـرين بـارزين يف    

ثرمها مقدماته ، حىت سطر لنا من خالل توظيفهما أروع أبيات يف الشيب والشباب ، وأ
 :يف نفس الشخص ذاته ، ونفس من أحبته ، ومن ذلك قوله

 أَبدت أَسى أَنْ رأَتين مخلس القُصبِ
 ست وعشرونَ تـدعوين فَأَتبعهـا  

. 

 وآلَ ما كانَ من عجبٍ إىل عجبِ 
 )١(إىل املَشيبِ ومل تظْلم ومل تحـبِ 

. 
 : الظاهرة اللونية
ظاهرة اللونية يف شعر أيب متام ، ومتيز بتوظيفه لأللوان توظيفـاً  لقد برزت ال

جيداً ، وذلك عن طريق الفنون البديعة اليت ساعدته يف صوغ املعـاين ونظمهـا   
واللون يف شعر أيب متام ظاهرة بارزة ، حيث يتجلى مـن  . بطريقة فكرية وفنية 

وتفعيلها مبا خيدم فكرته خالهلا قدرة أيب متام على ترسيخ هذه الظاهرة يف معانيه 
 .والتعامل معها بفنية رائعة 

قد وظفهما أبـو   )األسود واألبيض(وعن األلوان اليت أكثر منها ، جند أن اللونني 
متام يف مقدماته توظيفاً مكثفاً ، فدائماً ما يقرن بينهما يف مقدماته ، وبني لفظيت الشيب 

ود يدالن عليهما إن مل يكونا رمـزين  والشباب أيضاً ، حيث إن اللون األبيض واألس
مرات ، ومـن   )٧(مرات ، والسواد  )٨(هلما ، فقد أحصيت البياض ضمن هذا املعىن 

 :ذلك قوله

                                                
 . ٦٧، ص ١، ج نفسه) ١(
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  ـرموإِنْ ع ـاضيالب كَارِيطَالَ إن 
. 

 وادنَ السلو تكَرـًا ، أَن  )١(ت حين
ــواد  :وقوله )١(الســــــــــ

 مِ الّـذكَالكَر يضى ابتح ا اسوديم 
 ملا تفوقـت الْخطـوب سـوادها   

. 

 لَم يأْن حتى جِيَء كَيمـا يقْطَفـا   
ــه فَتفُوفَــا ــت ب  )٢(بِبياضــها عبث

. 
 :وقوله

   ـعناص نِ أَبـيضـييف الع ظَرنم لَه 
 

   ـفعأَس دـويف القَلْبِ أَس ه٣(ولكن(  
 :له يف وصف فرسوقد يرِدان يف غري احلديث عن الشيب والشباب ، كقو

 مسود شطْرٍ مثلَ ما اسود الـدجى 
 

  )٤(مبيض شطْرٍ كابيِضاضِ الْمهـرقِ  
كما ورد اللون األبيض يف بيان بياض النساء احلسان ، حيث أحصيت توظيفها يف 

 :مرات ، مثل قوله )٨(هذا املعىن 
ـ      نظَرت فالْتفَـت منهـا إىل أَحـ

ـ   ـاضِ  ـلَى سيـه يف بأَيتر اد٥(و(  
وقد يرد احلديث عن اللون األبيض أو األسود وغريمها يف نفس هذا املعـىن دون  

 ال شـك  "ذكر اللون صراحة ، وإمنا يذكر ما يوحي به أو مـا يف معنـاه ، و   
 أنّ استخدام أيب متام لأللوان يف وصف حماسن املرأة ومجاهلا يؤكّد أنه قـد أدرك 

 ال اللوين يف املعشوقة ، فالطرف األحـور شـديد السـواد ، والثغـر    سر اجلم
األشنب مع ما فيه من عذوبة األسنان وبرودا وبياضها ، من التشكيالت اللونية 
 اليت أدركها أبو متام وهو يلمس بعض مظاهر اجلمال يف املرأة ، جتـد ذلـك يف  

                                                
 . ١٩١، ص ١جديوانه ، ) ١(
 . ٣٩٤، ص ٢املصدر السابق ، ج) ٢(
 . ٣٩٩، ص ١املصدر نفسه ، ج) ٣(
 . ٤٤٥، ص ١نفسه ، ج) ٤(
 . ٣٩١، ص ١نفسه ، ج) ٥(
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 :مثل قوله 

تصدع  جهـةمشلُ القلبِ من كُلِّ و 
 ختبل ساجٍ من الطّـرف أحـور  مب
 

 وتشعبه بالبثّ من كـلِّ مشـعبِ   
  )١(ومقتبلٍ صاف من الثّغرِ أشـنبِ 

كما استخدم اللون األخضر للداللة على نضارة احملبوبة ، واللون األصفر للداللـة  
 .على مجاهلا 

طار ، استخدم أبو متام األلوان يف وصف الطبيعة مبظاهرها املتنوعة ، كاألم "أيضاً 
 .)٢(" ..والسحب ، واخليال ، والسهول 

 :ويف قصيدته يف وصف الربيع 

  مـرمرت ـيفه هري الدواشح رقَّت 
 

   ـريتكس لْيِـه٣(وغدا الثّرى يف ح(  
ندرك حساسية أيب متام لأللوان وقدرته على توزيعها توزيعـاً إيقاعيـاً    "فإنا 

 رمسها يف القصيدة لوحة فنية متناغمة األشـكال  متوافقاً جيعل من مناظر الطبيعة اليت
 .)٤(" واأللوان

 : ألفـاظ الراحـلة
لعبت الراحلة اليت ميتطيها الركب أو املرحتلني دوراً بارزاً يف حياة الشـاعر  
العريب ، فصورها الشعراء يف شعرهم تصويراً دقيقاً جاء شامالً ومفصالً جلميـع  

ذلـك أن الشـاعر   .. ، وسرعة ، وغريها  دقائق جسمها وتفاصيله ؛ من قوائم
العريب اختذ منها أوالً وسيلة للوصول ا إىل املمدوح ، أو تصوير منظر األحبـة  

                                                
التشكيل اللوين يف شعر أيب متام ، إبراهيم احلاوي ، الة العربية للعلـوم اإلنسـانية ، العـدد التاسـع      )١(

 . ١٠٨م ، ص١٩٩٧ واخلمسون ، السنة اخلامسة عشرة ، صيف
 . ٩٣املرجع السابق ، ص )٢(
 . ٣٣٢، ص ١ديوانه ، ج )٣(
 . ١٣٧التشكيل اللوين ، ص )٤(
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 .عليها حني رحيلهم 
 وأبو متام يف أغلب مقدماته اختذ من الراحلـة وسـيلة للوصـول ـا إىل    

ر منظـر  املمدوح ، بل اعتمد عليها يف كثريٍ من مقدماته ، كما عمد إىل تصوي
العـيس ،  : ولعلّ من أبرز ألفاظ الراحلة توظيفـاً يف مقدماتـه   . األحبة فوقها 

 ..والقالص ، والبيض 
وأبو متام يشري إىل الراحلة بلفظها ، أو يدخل يف احلديث عنها بصفات تدلّ علـى  

 .دخوله وانتقاله إىل وصف الرحلة والراحلة 
، وهي أكثر ألفـاظ الراحلـة   مرات  )٩(وقد أحصيت له ورود العيس أكثر من 

 :استخداماً ، ومن ذلك قوله
 ستصبِح العيس بِي واللَّيلُ عند فَـىت 

 
  )١(كَثريِ ذكْرِ الرضا في ساعة الغضـبِ  

 :وقوله
  فَقفـا الْعــيس ملْقيـات الْمثــانِي  

  )٢(يف محلِّ األينـقِ مغـىن األنِيـقِ    
 :وقوله
  لعيس ما لَديهــا وألَّـف  فَاسألِ ا

  )٣(بني أشخاصها وبـين السـهوبِ   
وأبو متام يعرب برحلته فوق ناقته ، ويركز على جهدها وعناء السري الذي جتـده ،  
وسعيها للوصول إىل املمدوح ، مبا جيده هو من مشقة وعناء لبلوغ مراده وحتقيق مـا  

 .الشاعر وما حييط ا  يريد ، ولعلّ رحلة ناقته رمز لرحلة
 : ألفـاظ الفروسـية

أما الفرس فقد سطر لنا أبو متام أبياتاً رائعة يف وصفه واحلديث عنـه ، ولكـن مل   
                                                

 . ٦٩، ص ١ديوانه ، ج )١(
 . ٤٥٣، ص ١املصدر السابق ، ج )٢(
 . ٧٣، ص ١املصدر نفسه ، ج) ٣(



 

ــ  

.. كراحلة ، بل يدخل يف احلديث عنه ، أو طلب فرس من املمدوح ، وهكذا يعتمد عليه 
هلا مثل حب املتنبي  مل تكن للخيل نفس منزلة اإلبل يف نفسه ، وإن مل يكن "ذلك أنه 
.. العزم ، واحلزم ، واخلطوب : ، وهناك ألفاظ تتصل بالفروسية تتمثل يف )١(" املتطرف

ذلك أنّ أبا متام اختذ من العزمية وحزم الرجل املسفار طريقاً للوصـول إىل املمـدوح ،   
 كما اختذ من لفظة اخلطـوب . باإلضافة إىل إيرادها يف مقدمات الفروسية والشجاعة 

بياناً لتلك املصائب واألهوال وتلك الشدائد ، بل أبكار اخلطوب اليت تعترض طريـق  
 .الفىت املتطلع للمجد والعال 

ومن هنا فقد شكلت األلفاظ الدالة على الفروسية والشجاعة صورة ذلك الفارس 
 .الذي جيله أبو متام ، والذي يرمز به لشخصه 

 : ألفـاظ الطبيـعة
ام ألفاظٌ عديدة مستوحاة من البيئة اليت يعيش فيها الشـاعر ،  تردد يف شعر أيب مت

إنّ أبا متام شديد  "ويف مقدمتها ألفاظ الطبيعة ، حيث وظفها أبو متام وركز عليها ؛ إذ 
الشعور بالطبيعة من حوله ، وقد امتألت قصائده بألفاظها ، فال تكاد ختلو قصيدة مـن  

 .)٢(" بيت أو بيتني منها
الشمس ، غروب ، شروق ، السـحاب ،  : ظ اليت أكثر منها ، فهي وعن األلفا

حيث أكثر منها أبو متام يف مقدماته التقليدية ، باإلضافة إىل لفظيت الربيـع  .. األرض 
 .واخلريف 

 :وبالنسبة للمقدمات التجديدية 
فقد استخدم أبو متام يف مقدمة وصف الطبيعة ألفاظاً ألداء املعىن مسـتوحاة مـن   

ة ذاا ، ولعلّ قلة تلك املقدمات جيعل من الصعب إفراد معجمٍ خاص ا ؛ ذلك الطبيع

                                                
 . ١٢٩نسيمة الغيث ، ص. التجديد يف وصف الطبيعة بني أيب متام واملتنيب ، د )١(
 . ٨٥املرجع السابق ، ص )٢(
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لقلّتها ، مث لعدم التركيز فيها على موضوعٍ واحد أو معين ، فحيناً يصـف الربيـع ،   
فهناك التقاء يف حمور الطبيعة ، . وحيناً آخر يصف منظر القمريتني ، ومرة يصف الدمية 

منها الصامت ، ومنها الصائت ، لذا ختتلف وتتنوع تلك األلفاظ لكن الطبيعة متنوعة ؛ 
اليت يركز عليها الشاعر يف حديثه عن كلّ نوعٍ أو مظهر من مظاهر الطبيعة ؛ طـري ،  

 ..سحاب ، مطر ، ربيع ، وغري ذلك 
أما عن املقدمات املستوحاة من صلب املوضوع ، واليت تتربع على قمتها قصـيدة  

من املتعذّر وضع معجمٍ هلا ؛ نظراً الختالف مقدمة عن أخرى تبعاً  فتح عمورية ، فإن
 .للمضمون 

ولكن نشري إىل أنّ بعض األلفاظ اليت تشكلت منها لغـة أيب متـام يف مقدماتـه    
، الدهر ، الربيع ، السحاب ، األيـام  : أيضاً يف مقدماته التجديدية ، مثل التقليدية وظفها 

نّ هذه األلفاظ أصبحت عناصر هامة يف معجمه الشـعري  وهذا يدلّ على أ.. وغريها 
 .ملقدماته 

ومنها جند أن مقدماته التجديدية ال متاثل مقدماته التقليدية من حيث الكم اللفظي 
: بالنسبة لأللفاظ اليت متثل املعجم الشعري ملقدمات قصائد أيب متام ، لذا ميكن القـول  

 .كبرياً من معجمه الشعري اخلاص مبقدماته إنّ مقدماته التقليدية حبق تشكل جزءاً 
أنّ اعتماد أيب متام على اجلناس والطباق قد ساعد كثرياً يف : ومما جتدر اإلشارة إليه 

تشكيل معجمه الشعري ، فال يرد لفظة إال ويقابله ما يطابقها أو جيانسها ، ومن هنـا  
ديدية ، ومن هنا أدرك أبو متام كان إكثاره من ألفاظ بعينها يف مقدماته التقليدية أو التج

دور الفنون البديعية يف موسيقى الشعر ومجاله ، ويف زخرفته بألوان من البديع تعكـس  
 .عليه ظالالً وارفة من مجالِ النظم وحسن اإليقاع املوسيقي 

ولقد عرف أبو متام بتوليد املعاين وتفتيقها والغوص يف األفكار الدقيقة ، وبشـغفه  
ونه املختلفة ، كغريه ممن سبقه ، حيث افتنت به الشعراء منذ القدم حىت جاء بالبديع بفن

االهتمام به واإلكثار منه على أيدي كبار الشعراء آنذاك ، ومنهم أبو متام ، وألّفت فيه 
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البـديع عنـد    "كتاب البديع البن املعتز ، حيث يقصد بـ: الكتب ، ومن أشهرها 
جتعل األدب نثره وشعره سليماً من جهة اللغة ، ومجيالً  هو تلك القواعد اليت: القدماء 

مبيناً للخواطر القلبية واملعاين الذهنية من جهة أخرى ، اليت ال تستطيع اللغة اـردة أن  
 .)١(" حتوزها يف كثريٍ من األحيان

أن البديع كان يطلق على مجيع علوم البالغة كما هو واضـح  : ومن اجلدير ذكره 
بديع البن املعتز ، وقد أشار إىل أن البديع كان موجوداً قبل شعراء العصـر  يف كتاب ال

العباسي ، إال أم متيزوا باإلكثار منه وتوظيفه بصورة مكثفة يف أشعارهم ، ومن هنـا  
تتفاوت مراتب اللغة األدبية البديعية  "جند الشعراء العباسيني وتوظيفهم للبديع ، ولكن 

بعاً إلحساسه ، فهي بني الربودة واحلرارة ، والصدق والكذب ، وفقاً ملوهبة الشاعر وت
الفارق بني بديع أيب متام عامة ،  "، ولكن )٢(" واالعتدال واإلفراط ، والطبيعة والتكلف

مـع   -أننا حنس : وبديع الشعراء الذين جاؤوا يف القرن اخلامس والسادس وما بعدمها 
، وكـان غنـاه    )لفكرة ووسيلة التعبري عنـها ا(بشاعر ملك زِمامي النظم  -أيب متام 

 .)٣(" باألفكار ال يقلّ عن متكّنه من وسائل التعبري عنها
وقد متيز أبو متام باإلكثار من البديع مبفهومه احلديث والغوص يف أعماقه ، وتفتيق 
املعاين وتوليدها ؛ ليوظف البديع يف شعره ، سواء أدى ذلك إىل اإلجادة أو القـبح يف  

 .قام الذي ورد فيه امل
مث إن حبيب بن أوس الطائي من بعدهم  ": يقول ابن املعتز يف حديثه عن البديع 

شغف به حىت غلب عليه وتفرع فيه وأكثر منه ، فأحسن يف بعض ذلك وأسـاء يف  
 بعض ، وتلك عقىب اإلفراط ومثرة اإلسراف ، وإمنا كان يقول الشاعر من هذا الفن

                                                
 . ٥٤حممود الربداوي ، ص. الفن والصنعة يف مذهب أيب متام ، د )١(
ـ ١٣٩٩،  ٢كراتشفوفسكي ، مكتبة املثىن ، بغداد ، طالبديع ، البن املعتز ، اغناطيوس  )٢(  - هـ

 . ٣٦م ، ص١٩٧٩
 . ٤٩٥الصناعتني ، أليب هالل العسكري ، ص )٣(
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 القصيدة ، وربما قُرئت من شعر أحدهم قصائد من غري أن يوجد البيت والبيتني يف
فيها بيت بديع ، وكان يستحسن ذلك منهم إذا أتى نادراً ، ويزداد حظـوة بـني   

 .)١(" ...الكالم املرسل 
حىت كان عالمـة بـارزة يف األسـاليب     "وتوليد املعاين شاع يف العصر العباسي 

ك مل يكن ليفسد على الشاعر حسه الفين ، بل كان الشعرية يف تلك الفترة ، غري أن ذل
 .)٢(" يربط ما استجد من ثقافات باملوروث

ونسجل أليب متام تفننه يف استخدام البديع ونثره يف أبيات مقدمات قصائده بشكل 
مقنن ، وبشكل يدعم مجال وإجيابية املقدمة ، بل والقصيدة كاملة ، ويزيـد حسـنها   

لبديعة اليت ال ميكن إغفال ميزا القيمة يف إضفاء جـو بـديع يف   حسناً بتلك الزخرفة ا
 .املقام الذي ترد فيه 

فمثالً اجلناس وظّفه أبو متام يف شعره عامة توظيفاً مكثفاً ، حىت جاء بعضه مفتعالً 
نتيجة حرصه على اإلكثار منه ، فعاب عليه النقاد إتيانه ذا اجلناس يف مواطن ال حيسن 

ولكن . كان من املستحسن أو اجليد تركه : األلفاظ املتجانسة ، أو باألحرى  فيها إيراد
مع ذلك ال بد أن يسجل التاريخ أليب متام دوره املتميز يف توظيف اجلنـاس يف شـعره   

 .ذلك التوظيف اجليد واملوفق يف أغلبه 
إنـين  والواقع أن أبا متام أكثر من هذا اجلنس ، حـىت   ": مجال العبيدي . يقول د

، بيتاً مما ورد فيه اجلناس بأنواعه ، عدا ما فاتين حصـره   )١٧٧(أستخرج له استطعت أن 
 .)٣(" وله أكثر من هذا العدد يف الطباق

إنّ مقدمات قصائد أيب متام تزخر بكم هائل من اجلناس الذي ضـمنه مقدماتـه ؛   

                                                
 . ١٨٢عبده بدوي ، ص. يد يف الشعر ، دأبو متام وقضية التجد )١(
ضيف اهللا سعد احلارثي ، مركز سلسلة حبوث اللغة . صور من الشعر االجتماعي يف العصر العباسي ، د )٢(

 . ١٣هـ ، ص١٤١٧العربية وآداا ، جامعة أم القرى ، 
 . ٨٧ط ، ص.، د ن.مجال جنم العبيدي ، د. لغة الشعر يف القرنني الثاين والثالث اهلجريني ، د )٣(
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، ن الشاعر توظيفه لما للجناس من وقعٍ حسن وإجيايب على أذن السامع مىت ما أحسذلك 
واستخدمه يف أبيات املقدمة ، كما أنه يزيد من حسنها ويتلذّذ ا السامع نظراً لتلـك  

تنشيط للمبدع ، وهلا تأثري يف املتلقي مبـا   "املوسيقى والترانيم املتوازنة ، ففي املقدمة 
 .)١(" ...يسهم يف جودة العمل كله ، وجناحه يف بلوغ غايته 

قصائد أيب متام جيد ما حيوز على رضاه وما يستحسـنه عنـد    ومن يتأمل مقدمات
قراءته تلك األبيات ، وذلك للجرس املوسيقي والتوازن اإليقاعي الذي حيدثه اجلنـاس  
على املقام الذي يرد فيه ، باإلضافة إىل لفت االنتباه ومفاجأة املتلقي ، وبالتايل إعمـال  

 .العقل للكشف عن داللة كلّ لفظة 
الوقوف على لغة مقدمات أيب متام وإكثاره من اجلناس والطباق يتضح ومن خالل 

ليسا صنعة لفظية فقط ، وإمنا يتخذمها وسيلة لشحن البيت باملعىن  "أنهما عند أيب متام 
ومن يتتبع جناساته وطباقاته جيـد أـا تشـكل    . وإضافة ظالل معنوية تليق بالشعر 

ضافات فنية ، وإمنا تشكّل تالعباً فنياً بـاملعىن  إضافات إىل شعره ال تقتصر على كوا إ
الشعري ، وهذا ما جيعل يف شعره على الدوام عنصراً خارجاً على املألوف الشـعري ،  

 .)٢(" على الرغم من كونه جزيل اللفظ ، حمكم السبك
تلك اللغة األساسية املنتقاة ، اليت تكاد  "ومن يقرأ ديوان أيب متام فإن أول ما يلفته 

نطق بلسان حال العامل ، وهي لغة أنفق الشاعر يف انتقائها جمهوداً كبرياً ، فالتمسها يف ت
املوروث الشعري ، واستخلصها من خمبوء كالم العرب ، فأحدث ا املفاجـأة الـيت   
تبعث على االندهاش ، وتستفز احلس ، وترجع باملرء إىل التأمـل يف عالقـة األمسـاء    

 .)٣(" غويباملسميات يف النظام الل

ومما سبق نستطيع أن نسجل أليب متام اتباعه ألسالفه من الشعراء من خالل لغـة  
                                                

 . ٣٥١-٣٥٠هـ ، ص١٤٢٥، شوال ) ١٨(جملة جذور التراث ، السنة الثامنة ، العدد ) ١(
 . ٦٨، ص ١حميي الدين صبحي ، دار صادر ، ج. د: ديوان أيب متام ، تقدمي وشرح  )٢(
 . ٤٩حسني الواد ، ص. اللغة الشعر يف ديوان أيب متام ، د )٣(
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حيـث  أسلوباً هو مزيج بني املاضي القدمي واحلاضر اجلديد  ، )املعجم الشعري(مقدمته 
 دم ؛ لريمسها رمسـاً اعتمد يف نظم مقدماته على اختيار ألفاظ متصلةموفقـاً   ا منذ الق

مع ما حتويه من أسلوبٍ لشاعر متحضر يعيش يف عصرٍ يفرض عليه أن يعكس أصالتها 
 .يصبغ تلك األلفاظ بصبغة عصره 

 :بناء المقدمة الفني  -٢
اختذت القصيدة العربية منذ نشأا شكالً وبناًء فنياً معيناً ، سار عليه الشعراء منـذ  

ال ينبغـي لشـاعرٍ أن    العصر اجلاهلي سرياً ، ملتزمني فيه ببناٍء وشكلٍ متعارف عليه ،
خيرج عن إطاره ، وكأنه قاعدة أساسية يف نظم الشعر ال بد ألي شاعر من السري عليها 

 .عند نظمه لشعره 

املبدأ ، : أو . املقدمة ، الوسط ، اخلامتة : والبناء الفين للقصيدة العربية يتكون من 
لّ عنصر من عناصر هذا البناء وك. املطالع ، املخارج ، املقاطع : أو . اخلروج ، النهاية 

له أمهيته ، فاملقدمة تعد متهيداً وتقدمياً للقصيدة ، والوسط هو نقطة التخلص من املقدمة 
إىل املضمون ، واخلامتة هي تلك األبيات اليت ختتتم ا القصيدة ، واليت هلا أمهيتها وأثرها 

 .على املتلقي ، باعتبار أنها آخر جزء من القصيدة 

سار الشعراء املتقدمون على هذا البناء الفين للقصـيدة العربيـة ، ارتسـموه    وقد 
وقدسوه ، ومل خيرجوا عنه ، ومع مر العصور وتطور الفنون ، التـزم الشـعراء ببنـاء    
القصيدة الفين ، وأدركوا أمهيته ، والتزموا ذه األصول اليت خلفهـا هلـم الشـعراء    

 .املتقدمون من الطبقة األوىل 
جند التزام الشعراء احملدثني ذا البناء ، وإن خرجوا عنه أو جددوا فيه ، وال ميكن و

 .إغفال ما نظموا من شعر ساروا فيه على خطى الشعراء املتقدمني 

، ذلك اجلـزء اهلـام يف    )املقدمة(وسنتحدث هنا عن اجلزء اخلاص ببحثنا ، وهو 
ماحلديث عن أمهية املقدمة بالتفصيل يف  القصيدة ، والذي له دور فاعل وبارز ، وقد ت

التمهيد ، فاملقدمة يفتتح ا الشعراء قصائدهم ، من مقدمة غزليـة ، أو طلليـة ، أو   
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وما تقتضيه من بكاٍء على األطالل ، وتشبيب ونسيب ، مث انتقال لوصـف  .. غريمها 
ة إىل غريهـا  الرحلة والراحلة ، للخروج منها إىل الغرض الرئيس من القصيدة ، باإلضاف
 .من املقدمات اليت مل تكن يف بداية األمر يف مكانة املقدمة الغزلية والطللية 

ولقد تغريت طريقة احملدثني يف مقدمات قصائدهم وكيفية صوغها ، فأصبح الغزل 
مثالً عند بعضهم هو حديث عن الصد واهلجر والفراق والبني ، وما يالقيه املفارق من 

كما جند لديهم تغيرياً يف بناء املقدمة الفين ، تغيرياً . لغلمان والنساء ألَمٍ أو حديث عن ا
يف الفروع ال يف األصول ، حيث جند لديهم وصف الرحلـة ، ولكـن بشـيء مـن     
االختصار ، وقد يلغيها البعض ؛ نظراً ألمهية املوضوع ، وجند عندهم التخفيـف مـن   

 .نها من احلسان البكاء على الديار ، واإلكثار من التعرض ملن سك

 عدها تكما جند منهم التركيز على التشبيب والنسيب ، وضرورة ذكر الرحلة ؛ ألن
 .حلقة وصل ، وجسر بني املقدمة واملضمون 

: وبالنسبة ملقدمات قصائد أيب متام ، فهناك أمر يتعلق مبقدمات قصـائده ، وهـو   
يف حجمها من حيث طوهلا أحجام املقدمات ، حيث تتفاوت مقدمات قصائد أيب متام 

وقصرها أو توسطها يف أي غرضٍ من األغراض الشعرية ، وأدىن حجم ملقدماته ثالثـة  
أبيات ، وأقصى حجم ملقدماته ثالثة وعشرون بيتاً ، وأغلب أحجام مقدماته تتوسط ما 

بيتاً ، ويكون طوهلا مناسباً مع حجم القصيدة ، وقد تكون أبيات املقدمة  )١٩-٩(بني 
لة إذا ما قورنت حبجم القصيدة كاملة ، وهذا يدلّ على اهتمام أيب متـام مبضـمون   قلي

 :القصيدة أكثر من مقدمتها ، وذلك مثل قوله مادحاً
  ماجِـد احبٍ لـكن صقةٌ مهي فُر 
  بـهوغَر ـؤونع إىل ذُخرِ الشفافْز 
 لــه ــدفْقأخــاً ومل ت وإذا فَقَـدت 

 جامـد  فغداً إذابـةُ كُـلِّ دمـعٍ    
 ـداهالْج دهج بعض ذهبي معفالد 
   بفاقـد راً فلسـتـبعاً وال صمد 
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 )١(سماً وخمراً في الـزاللِ البـارد    أعلي يابن الْجهمِ إنـك دفْـت يل  

 :وقوله مادحاً
شــدرم هــاد داعٍ دعــا بلســان 
   ـدولَهس الظّـالم شـرى وقد نناد 

  ائد الْهِـيمِ الْخـوامسِ وفِّهـا   يا ذَ

    قـدريف م هاجِـد معـز فأجاب 
   قَّـدالر يـونيف ع حيكـم وموالن 

 ـدحمم ياضبِها ح راً ووافش٢(ع(  
 :وقوله مادحاً

 ـرفْتي ليس هدادرجاً يف احلشى تش 
   ـهرِشستـىن تالْم ـنتسبِم لَفْتح 

  يه الصبا كَفْكَفَت لَهـا إذا درجت ف

    ـرفْطـي لَمآمـايل وإن نمص به 
   ـرطمغائـبِ تبالر ةُ كَـفحابس 

  فـرعـلِ جو الفضبارِيها أَبي ٣(وقام(  
 :وقوله

 أىب فال شـنباً يهـوى وال فَلجـا   
   ـهزميتع عنـه ـتجكَفّي فقد فر 
كَتروقانَ ما تثُ يف موادح تكان 
 تهضمت كُلَّ قَرمٍ كَـانَ مهتضـماً  

 

 وال احوِراراً يراعيـه وال دعجـا   
 ذاك الْولوع وذاك الشوق فانفَرجا
ــا  ــاً وال ثَبج ــة ال رأس ميرلْخل 

  )٤(وفَتحت كُلَّ بابٍ كان مرتتجـا 
أحجام مقدماتـه ، ومل  أما حجم املقدمة ومقدرة الشاعر ، فإن أبا متام قد نوع يف 

بيتاً ، وهي اليت  )٧١(يطل يف قصائده بوجه عام ، حيث بلغت أطول قصيدة يف ديوانه 
 .ميدح فيها املعتصم ، وأشاد بفتح عمورية 

، مكانة املقدمة ودورها يف جناح القصيدة ، فاهتم ا اهتماماً بالغاً لقد أدرك أبو متام 

                                                
 . ٢١٥، ص ١ديوانه ، ج )١(
 . ٣٠٠، ص ١املصدر السابق ، ج )٢(
 . ٣٤٤، ص ١نفسه ، ج املصدر )٣(
 . ١٧٨، ص ١، ج نفسه) ٤(
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ار قدرته الشعرية من خالهلا عن طريق فنـون البـديع   جنده جيود فيها ، ويتفنن يف إظه
 .وأساليب البيان 

ولو تأملنا قصائد أيب متام التقليدية فإننا نلحظ أنّ مقدماته الطللية كانت قمـة يف  
الصياغة والنظم ، استطاع من خالهلا أن يؤصل هذه املقدمة بثوبٍ جديد قدمي ، عباسي 

ل مبا حتمله من معان حية مرتبطة باملاضي ، ومتناسـبة  جاهلي ، يتلذّذ ا املتلقي ، وتظ
مع احلاضر تناسباً متمثالً فيما طرأ عليها من تغيريٍ يف الفروع ، وجتديـد يف الشـكل   

 .واملضمون ، بعيد عن املساس باألصول والقواعد الثابتة 

ـ   دأ ويرتبط حجم املقدمة باملوضوع ، فنجد أبا متام ال يطيل يف القصيدة الـيت تب
مبقدمة طبيعية ؛ نظراً لرغبته يف ترسيخها وصقلها وتوثيقها ، وبالتايل تفنن فيها ليثبـت  

 .بأنه قادر على اإلتيان مبقدمات كالتقليدية هلا حضورها وأثرها 

كما يرتبط حجم املقدمة جبودة القصيدة ، ونلحظ أنّ أبا متام قد أدرك من خـالل  
ومقدمتها له أثره يف جودة تلـك القصـيدة    خربته وجتربته الشعرية أن طول القصيدة

بشكلٍ عام ، لذا كان حريصاً على إعطاء كلّ جزء حقه ، واإلطالة يف كلّ جـزء مبـا   
يقتضيه املقام ، سواء أكانت أبيات املقدمة أطول من أبيات القصيدة أم العكس ؛ إذ إن 

 .لكلّ مقامٍ مقال 

؛ يف أغلب مقدمات قصائد أيب متـام  ويلعب كلّ من االنفعال والعاطفة دوراً واضحاً 
إذ ميتلك عاطفة حاضرة يف كلّ موقف ، ينظم من خالهلا أبياتاً هلا وقعها ، وعلى أثرها 
خيتار وزن القصيدة وقافيتها مبا يتناسب مع املوضوع وحالته النفسية ، مثل قصيدة فتح 

 :عمورية ، وقصيدة وصف الربيع ، وقصيدة القمريتني ، وكقوله
ــائ سن ــت ــواطنِ حلَّ  لُها أي املَ

  ـتعفَود تـارأَش ها لَوليوماذا ع 
. 

   ــت أَيــا و ــارٍ أوطَنته يد وأَي 
  ـتمنـان وأَوالب ١(إلينا بِأطراف( 

. 
                                                

 . ١٦١، ص ١ديوانه ، ج) ١(



 

ــ  

كما تلعب التجربة الشعرية دوراً بارزاً يف جودة املقدمة والقصـيدة ويف قومـا   
 .ووقعهما على املتلقي 

املقدمة الفين بالنسبة ملقدمات قصائد أيب متام ، فإننا نلحظ أنه ليس هلا  أما عن بناء
 ا ختتلف من مقدمةبناٌء فين واحد يسري عليه وحيتذيه يف مجيع قصائده أو أغلبها ، بل إ
ألخرى ، وإن كانت تتفق يف اإلطار العام ، وقد التزم أبو متـام يف بعـض مقدماتـه    

 .ف عليه ، فأسقط يف بعضها ، وخفّف من بعضها اآلخر خبطوات بناء املقدمة املتعار
 :ومن أبرز مالمح البناء الفين ملقدمة القصيدة عند أيب متام ما يأيت 

وميكن تقسيم بنائها إىل بدايـة املقدمـة ومطلعهـا ،     :املقدمات التقليدية ) ١
 :والتخلص من املقدمة إىل املضمون ، وميكن تفصيله على النحو التايل 

دائماً ما يستهلّها ببيت يدلّ على نوع املقدمة صراحة ، سـواء  :  داية املقدمةب /أ 
أكانت طللية أم غزلية ، أم وصف للفراق والوداع ، أو أي مقدمة أخـرى ، وهـذه   
النقطة يكثر احلديث عنها ، كما جنده ينوع يف طريقة طرقه هلا من مقدمة ألخرى ، مث 

، ، واصالً ذلك ا ، مثل احلديث عن النساء ومجاهلن باملقدمة ينتقل للحديث عما يتصل 
 .ومنظر الوداع وأثره ، والشيب الذي أبعد األحباب عنه 

فاملقدمة الطللية يستهلّها باحلديث عن األطالل وتلك الديار ، ويبكيها ويتذكر 
من ا ، ويعرج على احلديث عن نسائها ومجاهلن ، وما تثريه يف الـنفس ، وقـد   

 .حبكمة  يبدؤها
 .وعن النساء وحسنهن باحلديث عن الغزل مباشرة ، وأما املقدمة الغزلية فيبدؤها 
، والوداع جنده دائماً يستهلّها باحلديث عن البني والفراق ويف مقدمة وصف الفراق 

أو احلديث عن حاله أو حاهلا إزاء البني ، ومنظر الوداع وتلك الدموع على اخلـدود ،  
املقدمة من أمور ، وله نفس طويل يف ترمجة هذه املشاعر يف صورٍ رائعة وما يتصل ذه 

ختتلف من مقدمة ألخرى مع اتفاقهما يف املوضوع األساس ، وهو الفراق وأمله ، والبني 
 .وقسوته 



 

ــ  

وأما مقدمة الشباب والشيب املنفردة ، فإنه يتحدث فيها مباشرة عن الشيب وأثره 
 .وأثره يف نفسه يف قلوب األحباب وصدهم ، 

وأما عن مقدمة الفروسية والشجاعة فهي من بدايتها حديث عن تلك املرأة العاذلة 
 اليت تثنيه عن عزميته ، وتتوسل إليه بترك ما عزم عليه ؛ خوفاً عليه من املخاطر اليت حتف

، أنه يرفض ذلك يف سبيل مواصلة سفره ، وما يتحلى به من مثل عليا حياة املسافر ، إال 
 ..كالكرم ، والنجدة ، واملروءة 

وأما املقدمة اخلمرية ، فهي احلديث عن اخلمر مباشرة ، وهي مقدمة واحـدة يف  
 .وصف تعذّر الرزق عليه مبصر 

 : )الغرض الرئيس(التخلص من املقدمة إىل املضمون  /ب
يدخل يف احلديث عن الرحلة والراحلة ووصفها ، وهـذا مـا   : املقدمة الطللية  -
ه يف قصائده بشكلٍ جلي ، حيث نلحظ يف مقدماته بعد احلديث عن األطالل ومـا  جند

يتصل ا انتقاله للحديث عن الرحلة أو العيس والسري يف الفيايف ، حديثاً مفصـالً يف  
 :بعض املقدمات ، وجممالً يف مقدمات أخرى ، مثل قوله

 فَقَـد لَفبِي أبا د القَت يسإذا الع 
. 

 )١(ينِـي وبـني النوائـبِ   تقطّع ما ب 
. 

 :وقوله
   لُوكُـهيلُ تـا الـذَّمهتاَء جِرعجش 
   قَلَـتى أرالْمهـار ـتداً ونأُج 
 طَلبت فَىت جشمِ بنِ بكـرٍ مالكـاً  

. 

ــا   ــي غراث املَط احــالً إِذا ر أُص 
 رقَالً كتحرِيـقِ الغضـا حثْحاثـا   

 )٢(ثاضــرغَامها وهزبرهــا الــدلْها
. 

وقد خيرج من مقدمته الطللية إىل احلديث عن الفرس الذي أهداه له املمدوح ، أو 
وسيلة انتقـال مـن املقدمـة إىل     -كالعيس  -طالباً منه إهداءه ، ولكن مل يتخذ منه 

 .املضمون 
                                                

 . ١١٣، ص ١ديوانه ، ج) ١(
 . ١٦٩، ص ١املصدر السابق ، ج) ٢(



 

ــ  

ويف بعض املقدمات جنده يسري على طريقة بعض القدامى ، وعلى أسـلوب مـن   
دع عنك ذا ، : قدمة إىل الغرض الرئيس ، ومل يكثر منه ، كقوله أساليب انتقاهلم من امل

 :إىل فالن ، كقوله: أو قوله 
ــك دع ذا إذا انتقَلْــت إىل  دع عن

 
   ـبِهضلَةُ بِمقْتـهس بحِ وشد١(الْم(  

يتخلص منها إىل غرضه الرئيس عن طريق العيس أو الـدخول  : املقدمة الغزلية  -
 .فيها مباشرة 

جنده كثرياً ما خيرج من وصف الفراق والوداع : مقدمة وصف الفراق والوداع  -
باحلديث عن عزمه وحزمه ، ومهّة الفىت  -وغالباً ما يكون املدح  -إىل غرضه الرئيس 

الذي ذاق مرارة الفراق ، ومل جيد إال فروسيته وسفره بديالً له عما فقده ، إىل أن يصل 
وقد ينتقل عـن  . غالب على مقدمات وصف الفراق والوداع هذا هو ال. إىل املمدوح 

 :طريق الرحلة إىل غرضه الرئيس يف بعض هذه املقدمات ، كقوله
 فظَللْت حد األرضِ حتت العـزمِ يف 
 تحثو إذا حثّ العتاق الوخـد فـي  
  تعريسها خلَـل السـرى تقْريبهـا   

     كُـلِّ بعيـد ـدـدين حناَء توج 
ـ   ررِ العتــاقِ النقْـع بالتوحيــد غُ

  مـودحالْم ـدمبأح خت٢(حىت أن(  
 :وقوله

 عـدبِك ال ت دخالفضاِء مىت ت بنت 
ــزةً ــا تراهــا ه ــا تراهــا م  أوم
 لو كـانَ كلَّفهـا عبيـد حاجـةً    
ــت عتمت عيــات ــكي الْم كْسبالس  

 يف الصدرِ منك على الفَالة غلـيال  
 !تشأى العيونُ تعجرفـاً وذَمـيال   

 يوماً ُألنسـي شـدقَماً وجـديال   
  )٣(همم ثَنت طَرف الزمان كَلـيال 

                                                
 . ١٤٧، ص ١، ج ديوانه) ١(
 . ٣٠٥، ص ١، ج املصدر السابق) ٢(
 . ٣٤، ص ٢، ج املصدر نفسه) ٣(



 

ــ  

كما نلحظ يف بعض املقدمات الطللية ومقدمات وصف الفراق والوداع خلومهـا  
 "من وصف الرحلة والراحلة ، ودخول يف الغرض مباشرة ، ذلك أن القدماء درجـوا  

على وصف رحلتهم إىل املمدوح ، والركائب اليت حتملهم إليه ؛ وذلك ألنهم كـانوا  
 .يفدون عليه غالباً من بلد غري البلد اليت يعيش ا 

   واحد ، ورمبـا يف مكـان أما الشاعر احملدث فكثرياً ما يكون مع ممدوحه يف بلد
 كذلك ، ولذا فإنه ال جيد نفسه مضطراً لركوب ناقة أو بعـري كـي يصـل إىل    واحد

 .)١(" ممدوحه ، بل يركب نعله ويصل إليه ماشياً
، جنده يدخل يف غرضه مباشرة ، أو عن طريق العـيس  : مقدمة الشباب والشيب  -

 :وهذه املقدمات قليالً ما يقدم ا أبو متام لقصائده ، كما هو واضح يف قوله

 ضاحكْن من أَسف الشبابِ املُـدبرِ 
 

 رِوبقْمبٍ ميش كاتحض نم ن٢(كَي( 
 :وقوله

 نسج الْمشيب لَـه لَفَاعـاً مغـدفا   
. 

 )٣(يقَفــاً فَقَنــع مذْرويــه ونصــفَا 
. 

 .حيث دخل يف الغرض الرئيس مباشرة يف هاتني القصيدتني 
 :أما انتقاله من املقدمة إىل املضمون عن طريق العيس ، فكقوله

بِأَبالقُص سلخين مأَتأَنْ ر أَسى تد  
 )٤(وآلَ ما كانَ من عجبٍ إىل عجبِ 

 :ويتخلص بقوله 
 ال يطْرد الْهم إِالّ الْهم مـن رجـلٍ  
 لَـه أَيتر فَّتالْت باضٍ إذا الكُرم 

. 

 مقَلْقلٍ لبنـات القَفْـرة النعـبِ    
تاس هندخبِ بِوـولَى النع طَاالت 

. 
                                                

 . ٢٣٩-٢٣٨، ص) تارخيها وقضاياها(صومة بني القدماء واحملدثني يف النفد العريب القدمي اخل )١(
 . ٣٨٧، ص ١ديوانه ، ج )٢(
 . ٣٩٣، ص ٢املصدر السابق ، ج )٣(
 . ٦٧، ص ١، ج املصدر نفسه) ٤(



 

ــ  

 

 ستصبِح العيس بِي واللَّيلُ عند فَـىت 
 

 كَثريِ ذكْرِ الرضا في ساعة الغضبِ 
فإا شديدة االتصال باحلـديث عـن الراحلـة    : مقدمة الفروسية والشجاعة  - 

 والقالص ، حيث يصل بينها وبني غرضه الرئيس ، أو يـدخل مباشـرة دون تقـدميٍ   
 .واتصال 
 .فهي مقدمة واحدة ، ودخولٌ يف الغرض مباشرة : املقدمة اخلمرية  -

من هنا جند أن احلديث عن الرحلة والراحلة يف بعض مقدمات أيب متام إمنـا هـو   
كلّ ما يعينـه أن   "حديث باعتبارها عنصراً من عناصر بناء بعض مقدماته ، حيث إن 

ه فيها من عناء ، مسقطاً ذلك علـى الناقـة ،   يربز مشقة الرحلة ، وأن يصور ما القا
ومتخذاً منها وسيلة فنية حتمل عبء هذا التعبري ، فأغلب الظن أننا لسنا هنا مع ناقـة  
حقيقية ، وإمنا هي رمز فين لوسائل الشاعر يف رحلته إىل املمدوح أو رحلته يف احلياة ، 

 .)١(" فكانت وقفات قصرية بقدر ما تؤدي هذه الوظيفة الرمزية
لقد ركز فيها أبو متام على الربط احملكم بني املقدمـة   :املقدمات التجديدية ) ٢

واملضمون ، ساعده يف ذلك انتقاؤه ملقدمات تناسب غرضه ، وتظهر القصيدة قطعـة  
واحدة ، ال ميكن فصل املقدمة عن املضمون ، وال أي جزء عن اآلخر ، كقصيدة فتح 

وتلك القصيدة اليت يصور فيها منظر القمـريتني ،   عمورية ، وقصيدة وصف الربيع ،
 .والقصيدة اليت يتحدث فيها عن الدمية اليت منعت من الوصول للممدوح 

: ويتجلى يف هذه املقدمات الطبيعية ، واملقدمات املستوحاة من صلب املوضـوع  
نرى فيه مقدرة أيب متام على التجديد ، واإلتيان بالشيء الفريد والقصيد البديع ، الذي 

مع جدته إبداعاً وتألقاً ، وقدرة فنية ، وموهبة شعرية ، وعاطفة تتفاعل مع احلـدث ،  
 .فيخرج عنها نظم رائع ، وصياغةٌ بديعة 

                                                
 . ٣٨٨هـ ، ص١٤٢٥، شوال ) ١٨(جملة جذور التراث ، السنة الثامنة ، العدد ) ١(



 

ــ  

كما أن أسلوب أبو متام يتضح ، من خالل معجمه فنلحظ رقة األلفاظ وسالمتها 
 .يا فيها اليت حيوأسلوبه العذب الرقيق الذي جاء متأثراً بالعصر واحلياة 

باإلضافة إىل جزالة األلفاظ وقوا ذات األسلوب القوي الرصني نتيجة ارتباطـه  
 .مباضيه ؛ فأسلوبه مزيج من املاضي واحلاضر 

، هذا هو بناء املقدمة الفين ، والذي انتهجه أبو متام يف مقدمات قصائده وسار عليـه  
ارتباطه مباضيه ، وفيه من حاضره ما جاعالً منه منهجاً يسري عليه ، فيه من القدمي ما يؤكد 

 .جيعله متصالً حباضره ومرتبطاً به ، مثبتاً ذا هويته األصلية عن طريق قدميه وجديده 
 :ومن خالل سريه على هذا البناء وتنويعه يف بناء مقدماته ، ميكننا أن نؤكد ما يلي 

ظهار مقدرتـه يف  سري أيب متام على النهج القدمي يف بناء مقدماته ، وحرصه على إ
انتهاجه هلذا البناء ، وطبع مساته األسلوبية على هذه الطريقة ، وتركيزه علـى بعـض   

 .املعاين القدمية اليت يرى فيها اتصاالً مباضيه ، وارتباطاً حباضره 
انتهاجه لبناء جديد متصل بطبيعة العصر الذي يعيش فيه وذوق اجلمهور ، خاصة و

 .صيدة املمدوح الذي تقدم له الق
 
r     r     r 



 

ــ  

 خامتة الب ث وأهم نتائ ه وتو ياته
 :احلمد هللا وكفى ، والصالة والسالم على املصطفى ، وبعد 

فبعد دراسة مقدمات قصائد أيب متام وعالقتها مبضمون القصيدة ، أسـجل أهـم   
 :النتائج اليت توصلت إليها يف هذا البحث ، وهي كاآليت 

 .وانطالقه منه ، وجعله نقطة بداية وانطالق مسرية  ارتباط أيب متام مباضيه /١
استخدام أيب متام ملعاين املقدمات التقليدية عند الشـعراء املتقـدمني ، مـع     /٢

 .التخفيف من حدة الطابع البدوي والتحوير والتغيري مبا يراه مناسباً 
، وذلك عن طريق نظمه ملقدماتـه ،   تعكس شاعريتهأبو متام مقدمات  أخرج /٣

 . متقنوصوغ معانيه ، واختيار ألفاظه ، ورسم صوره بشكل 
ـ  /٤ ره وذوق مجهـوره  ربط أيب متام بني ماضيه وحاضره بأسلوب يتفق مع عص

وبيئته املتحضرة وذلك من خالل استخدام ألفاظاً ترتبط باملاضي ، وأخـرى  
 .تدل على عصره ، وبالتايل نتج عن ذلك أسلوباً مزجياً بني املاضي واحلاضر 

جتديد أيب متام يف مقدمات قصائده ، حيث بدأ بعض قصائده مبقدمات جديدة  /٥
تناسب عصره وبيئته ، وهو من خالهلا أراد أن يثبت حضوره وشاعريته ، بل 
تفرده مبيزات دون غريه من الشعراء ، وتم له ذلك ، حيث صار من أشـهر  

 .شعراء العصر العباسي ، بل شعراء العربية مجيعاً 
 .الربط احملكم بني مقدمات قصائده ومضموا بشقّيهما التقليدي والتجديدي  /٦

تقليد أيب متام للشعراء املتقدمني يف الربط بني املقدمـة ومضـمون القصـيدة     /٧  
 .بأساليب متعارف عليها 

عن طريق توظيفه للعناصر املكونة للصور الشـعرية   شعريةً اًأيب متام صور رسم /٨  
 .تعارة وكناية ولون وحرية من تشبيه واس
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  ٩/  مشلت صـوراً  توظيف أيب متام خلياله توظيفاً جيداً ، حىت أخرج لنا مقدمات
 .شعرية تعكس ذلك 

مي ، والـذي يؤكـد   استخدام أيب متام ألفاظ مقدماته من املعجم الشعري القد /١٠
 ارتباطه مباضيه ، باإلضافة إىل استخدام ألفاظ تعكس أسلوبه الـذي يتصـل  

 .حباضره 
البناء الفين ملقدمات قصائد أيب متام هو بناء قدمي جديد ، قدمي ألنـه سـلك    /١١

مسلك الشعراء املتقدمني ، وجديد ألنه سلك فيها أسلوباً آخر مزج فيه بـني  
 .ماضيه وحاضره 

 :يف ديوان أيب متام ، أوصي مبا يلي  أخرياً ، وبعد هذه اجلولةو
لدراسة مقدمات القصائد دراسة مفصلة ، ألبرز الشـعراء  توجه أقالم الباحثني  /١

الكبار ، وبيان مواطن اجلمال فيها ، وإثبات إبداع ناظمها من خالل حتليلها 
 .وشرحها 

أوصي بضرورة اتصال الشاعر مباضيه ومتسكه مبوروثه الشـعري ، وربطـه    /٢
 .، كما فعل أبو متام  تفوق وجناححباضره حىت يصل إىل ما يريد من 

 .مقدمات القصائد يف العصر العباسي  أن يعمل الباحثون على دراسة /٣
أن تتم دراسة مقدمات القصائد دراسة وفق أساليب تعكس قيمتها من الناحية  /٤

 .األدبية والبالغية 
هذه أهم النتائج والتوصيات اليت توصلت إليها من خالل حبثي هذا ، فلله احلمـد  

 .على توفيقه وكرمه 
أسأل أن ينفعين وينفع ذا البحث ، وأن جيعل عملي فيه خالصـاً لوجهـه    واَهللا
 ..الكرمي 

 وصلى هللا على نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین
 



 

 

 

 
 الفهــــارس

 .المصادر والمراجع  فهرس -
 .فهرس الموضوعات  -
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   l  القرآن الكريم. 

،  ١، دار الفكر اللبناين ، بـريوت ، ط  حممد محود. أبو متام حياته وشعره ، د -١
 . م١٩٩٥

حممد بن شريفة ، دار الغـرب  . أبو متام وأبو الطيب املتنبي يف أدب املغاربة ، د -٢
 .م ١٩٨٦،  ١اإلسالمي ، بريوت ، ط

أبو متام وقضية التجديد يف الشعر ، عبده بدوي ، مكتبة الشباب ، القـاهرة ،   -٣
 . م١٩٧٥

 . م١٩٦٣حممد مصطفى هدارة ، يب يف القرن الثاين اهلجري ، اجتاهات الشعر العر -٤

الفكر صاحل األشتر ، دار . د: أيب بكر الصويل ، حتقيق : أخبار البحتري ، تأليف  -٥
 . م١٩٦٤ -هـ ١٣٨٤،  ٢بدمشق ، ط

حممد خفـاجي ، دار  . األدب العريب وتارخيه يف العصرين األموي والعباسي ، د -٦
 . م١٩٩٠ - ـه١٤١٠اجليل ، بريوت ، 

ابتسام أمحد محـدان ،  . األسس اجلمالية لإليقاع البالغي يف العصر العباسي ، د -٧
 . م١٩٩٧ - هـ١٤١٨،  ١دار القلم العريب حبلب ، ط

 . ط.أسس النقد األديب عند العرب ، أمحد أمحد بدوي ، دار ضة مصر ، د -٨

 ،) واملستعربني واملستشـرقني  قواميس وتراجم ألشهر الرجال والنساء من العرب(األعالم  -٩
 )مـايو (، أيـار   ٥خري الدين الزركلي ، دار العلم للماليـني ، بـريوت ، ط  

 . م١٩٨٠ 

 المصادر والمراجع فهرس
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 . ط.احلديثة ، ددار الفكر ، مكتبة الرياض األغاين ، لإلمام أيب فرج األصبهاين ،  -١٠

،  أنيس املقدسي ، دار العلم للماليـني  لعريب يف العصر العباسي ،أمراء الشعر ا -١١
 .بريوت 

أسعد أمحد علي ، القسم األول ، دار الكتـاب  . اإلنسان والتاريخ يف شعر أيب متام ، د -١٢
 . م١٩٧٢ - هـ١٣٩٢،  ٢اللبناين ، ط

،  ٢البديع ، البن املعتز ، اغناطيوس كراتشفوفسكي ، مكتبة املثىن ، بغداد ، ط -١٣
 . م١٩٧٩ - هـ١٣٩٩

، مكتبـة  البالغة ، عبد املتعال الصـعيدي   بغية اإليضاح لتلخيص املفتاح يف علوم -١٤
 . م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢٠،  ٩اآلداب ، ط

علي علي صبح ، املكتبـة األزهريـة   . البناء الفين للصورة األدبية يف الشعر ، د -١٥
 .م ١٩٩٦ -هـ ١٤١٦للتراث ، 

، علي مراشـدة  . ، د) دراسة تطبيقية يف شعر النابغة الذبياين(بنية القصيدة اجلاهلية  -١٦
 . م٢٠٠٦،  ١ الكتب احلديث ، وجدارا للكتاب العاملي ، طعامل

 . البيان والتبيني ، للجاحظ ، دار املعارف مبصر -١٧

 . م١٩٨٠،  ١٠تاريخ األدب العريب ، حنا الفاخوري ، املكتبة البولسية ، ط -١٨

شوقي ضيف ، دار املعارف . تاريخ األدب العريب يف العصر العباسي األول ، د -١٩
 . م١٩٩٩مبصر ، 

جنيب حممد البـهبييت ،  . تاريخ الشعر العريب حىت آخر القرن الثالث اهلجري ، د -٢٠
 . م١٩٨٢دار الثقافة ، 

،  ١نسيمة الغيـث ، ط . متام واملتنيب ، دالتجديد يف وصف الطبيعة بني أيب  -٢١
 . م١٩٨٨
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، نسـانية  التشكيل اللوين يف شعر أيب متام ، إبراهيم احلاوي ، الة العربية للعلوم اإل -٢٢
 . م١٩٩٧العدد التاسع واخلمسون ، السنة اخلامسة عشرة ، صيف 

عدنان حسني قاسم ، الدار . ، د )رؤية نقدية لبالغتنا العربية(التصوير الشعري  -٢٣
 . م٢٠٠٠العربية ، 

جواهر األدب يف أدبيات وإنشاء لغة العرب ، السيد أمحد اهلـامشي ، املكتبـة    -٢٤
 . م١٩٦٥ - هـ١٣٨٥، سنة  ٢٦السعادة ، ط التجارية الكربى ، مطبعة

 . ١٣طه حسني ، دار املعارف ، ط. حديث األربعاء ، د -٢٥

حممود شاكر سعيد ، إصدارات نادي أا األديب ، . احلكمة يف شعر أيب متام ، د -٢٦
 . م١٩٩٧ - هـ١٤١٨

 ،) تارخيهـا وقضـاياها  (د العريب القدمي قاخلصومة بني القدماء واحملدثني يف الن -٢٧
 . م١٩٩٩عثمان موايف ، دار املعرفة اجلامعية ، 

 . ط.يوسف خليف ، دار غريب ، القاهرة ، د. دراسات يف الشعر اجلاهلي ، د -٢٨

عبده بدوي ، دار الرفاعي ، . دراسات يف النص الشعري يف العصر العباسي ، د -٢٩
 . هـ١٤٠٣

حممود حممد : عليه عبد القاهر اجلرجاين ، قرأه وعلّق : لشيخ لدالئل اإلعجاز ،  -٣٠
 . م١٩٩١ -هـ ١٤١٢،  ١شاكر ، دار املدين جبدة ، ط

 -هـ ١٤١٨،  ٣راجي األمسر ، دار الكتاب العريب ، ط: أيب متام ، حتقيق ديوان  -٣١
 . م١٩٩٨

 . حميي الدين صبحي ، دار صادر. د: ديوان أيب متام ، تقدمي وشرح  -٣٢

بد ايد الغزايل ، دار الكتاب أمحد ع: ديوان أيب نواس ، حققه وضبطه وشرحه  -٣٣
 .ط .، د لبنان -العريب ، بريوت 



 

ــ  

 . م١٩٦٧ - هـ١٣٨٧، دار صادر ، ديوان احلطيئة ، شرح أيب سعيد السكري  -٣٤

 .ط .، د ديوان زهري بن أيب سلمى ، دار صادر ، بريوت -٣٥

مهدي حممد ناصر الدين ، دار بريوت : ديوان طرفة بن العبد ، شرحه وقدم له  -٣٦
 . م١٩٧٩ - هـ١٣٩٩طباعة والنشر ، لل

 . م١٩٦٤ - هـ١٣٨٤ديوان عبيد بن األبرص ، دار صادر ، بريوت ،  -٣٧

الكتاب إميل بديع يعقوب ، دار : ديوان عمرو بن كلثوم ، مجعه وحققه وشرحه  -٣٨
 . م١٩٩١ - هـ١٤١١،  ١العريب ، ط

 . م١٩٧٨ -هـ ١٣٩٨ديوان عنترة ، دار بريوت للطباعة والنشر ، بريوت ،  -٣٩

حممود حسن أبو نـاجي ، دار  . الرثاء يف الشعر العريب أو جراحات القلوب ، د -٤٠
 .م ١٩٨١ - هـ١٤٠١،  ١مكتبة احلياة ، لبنان ، ط

 . ط.نورة الشمالن ، مكتبة مصر ، د أيب متام الشاعر الفنان ،رسالة عن  -٤١

مكتبـة  عبد املتعال الصعيدي ، : سر الفصاحة ، البن سنان ، شرح وتصحيح  -٤٢
 . م١٩٦٩- هـ١٣٨٩ومطبعة حممد علي صبيح وأوالده ، 

، خللف رشيد نعمان ، رسـالة   )دراسة وحتقيق(شرح الصويل لديوان أيب متام  -٤٣
 .م ١٩٧٦دكتوراه ، جامعة األزهر ، 

ـ ١٣٧٧،  ١شرح ديوان امرئ القيس ، دار صـادر ، بـريوت ، ط   -٤٤  - هـ
 . م١٩٩٨

حممد السرحيي ، النـادي  . ؤية النقد اجلديد ، دشعر أيب متام بني النقد القدمي ور -٤٥
 . م١٩٨٣ - هـ١٤٠٤: األديب الثقايف ، ط 

 -هــ  ١٤١٤،  ٦الشعر اجلاهلي ، حيىي اجلبوري ، مؤسسـة الرسـالة ، ط   -٤٦
 . م١٩٩٣
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. شعر احلرب يف أدب العصرين األموي والعباسي إىل عهد سـيف الدولـة ، د   -٤٧
 . ٢زكي احملاسين ، دار املعارف مبصر ، ط

علي جنيب عطوي ، املكتب . شعر الزهد يف القرنني الثاين والثالث اهلجري ، د -٤٨
 .م ١٩٨١ - هـ١٤٠١،  ١اإلسالمي ، ط

الشعر العريب بني التطور واجلمود ، حممد عبد العزيز الكفراوي ، مكتبة ضـة   -٤٩
 . م١٩٥٨ - هـ١٣٧٨،  ٢مصر ، ط

محد حممد شاكر ، دار املعـارف  أ: الشعر والشعراء ، ابن قتيبة ، حتقيق وشرح  -٥٠
 . م١٩٦٦مبصر ، 

مصطفى الشكعة ، دار العلم للماليني ، . الشعر والشعراء يف العصر العباسي ، د -٥١
 . م١٩٩٧،  ٩-١ط

، شوقي ضيف ، دار املعارف مبصر ، على مر العصور ، دالشعر وطوابعه الشعبية  -٥٢
 . م١٩٧٧

 مفيد. د:العسكري ، حققه وضبط نصه ، أليب هالل ) الكتابة والشعر(الصناعتني  -٥٣
 . قميحة ، دار الكتب العلمية ، بريوت

، صـاحل  ) شعره -حياته  -عصره (الصنوبري شاعر الطبيعة يف العصر العباسي  -٥٤
ـ ١٤٠١،  ١عبد اهللا التوجيري ، منشورات مؤسسة دار األصالة ، الرياض ، ط  - هـ

 . م١٩٨١

ضيف اهللا سعد احلـارثي ،  . اسي ، دصور من الشعر االجتماعي يف العصر العب -٥٥
 . هـ١٤١٧مركز سلسلة حبوث اللغة العربية وآداا ، جامعة أم القرى ، 

علي الغريب حممد الشناوي ، مكتبة . الصورة الشعرية عند األعمى التطيلي ، د -٥٦
 . م٢٠٠٣،  ١اآلداب ، ط

، دار جـابر أمحـد عصـفور    . الصورة الفنية يف التراث النقدي والبالغي ، د -٥٧
 .ط .، د املعارف
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عبد القادر الرباعي ، نشر بدعم من جامعة . الصورة الفنية يف شعر أيب متام ، د -٥٨
 . م١٩٨٠األردن ،  -الريموك ، إربد 

عبد الستار أمحد فراج ، دار املعـارف  : طبقات الشعراء ، البن املعتز ، حتقيق  -٥٩
 . ط.مبصر ، د

أنور عليان سويلم ، دار العلـوم ،  . د،  الطبيعة يف شعر العصر العباسي األول -٦٠
 . م١٩٨٣ - هـ١٤٠٣

 -هـ ١٤٠٩شوقي رياض أمحد ، دار الثقافة ، . الطبيعة يف مقدمات أيب متام ، د -٦١
 . م١٩٨٨

 . ٢عبد العزيز سيد األهل ، دار العلم للماليني ، ط. عبقرية أيب متام ، د -٦٢

عبد احلميـد  . د: ق ، حتقيق العمدة يف حماسن الشعر وآدابه ونقده ، البن رشي -٦٣
 . م٢٠٠١،  هـ١٤٢٢،  ١هنداوي ، املكتبة العصرية ، ط

لبنان ،  -أمحد حممد احلويف ، دار القلم ، بريوت . الغزل يف العصر اجلاهلي ، د -٦٤
 . م١٩٦١ - هـ١٣٨١

 . ٣شوقي ضيف ، دار املعارف ، ط. فصول يف الشعر ونقده ، د -٦٥

حممود الربداوي ، املكتب اإلسـالمي ،  . م ، دالفن والصنعة يف مذهب أيب متا -٦٦
 . م١٩٧١ - هـ١٣٩١

يوسف خليف ، دار غريب ، القاهرة ، . يف الشعر العباسي حنو منهج جديد ، د -٦٧
 . ط.د

يوسف حسني بكار ، دار اإلصـالح ،  . يف بناء القصيدة العربية بتصريف ، د -٦٨
 . اململكة العربية السعودية

واجتاهات ، عبداهللا التطاوي ، دار غريب ، القـاهرة ،   القصيدة العباسية قضايا -٦٩
 . ٢-١ط
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، دار اجليل ، حممد عبد املنعم خفاجي. دالقصيدة العربية بني التطور والتجديد ،  -٧٠
 . ط.بريوت ، د

 دواد غطاشـة وحسـني راضـي ،   . قضايا النقد العريب قدميها وحـديثها ، د  -٧١
 . م٢٠٠٠: ط 

يب العباس حممد بن يزيد املربد ، عارضه بأصـوله  الكامل يف اللغة واألدب ، أل -٧٢
 -هــ  ١٤١٨: حممد أبو الفضل إبراهيم ، املكتبة العصرية ، ط : وعلّق عليه 

 . م١٩٩٧

 : كتاب عيار الشعر ، أيب احلسن حممد بن أمحد بن طباطبا العلـوي ، حتقيـق    -٧٣
اململكـة   -عبد العزيز ناصر املانع ، دار العلوم للطباعة والنشر ، الريـاض  . د

 . م١٩٨٥ - هـ١٤٠٥العربية السعودية ، 

ن ، .مجال جنم العبيـدي ، د . لغة الشعر يف القرنني الثاين والثالث اهلجريني ، د -٧٤
 . ط.د

،  ١حسني الواد ، دار الغرب اإلسالمي ، ط. اللغة الشعر يف ديوان أيب متام ، د -٧٥
 . م٢٠٠٥ - هـ١٤٢٥

 . م١٩٩٢،  ١ة عبد اللطيف ، طحممد محاس. اللغة وبناء الشعر ، د -٧٦

حممد حميي الدين : املثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر ، البن األثري ، بتحقيق  -٧٧
 . م١٩٩٥ - هـ١٤١٦عبد احلميد ، املكتبة العصرية ، 

 . ٤سامي الدهان ، دار املعارف ، ط. املديح ، د -٧٨

النعمـان ،  مروان بن أيب حفصة وشعره ، قحطان رشيد التميمـي ، مطبعـة    -٧٩
 . م١٩٧٢

حممد . ، د) عصر الدولة املوحدة(معامل الشعر وأعالمه يف العصر العباسي األول  -٨٠
 . م١٩٧٣،  ٢نبيه حجاب ، دار املعارف مبصر ، ط
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 . ٢ن ، ط.إبراهيم أنيس وآخرون ، د. د: املعجم الوسيط ، قام بإخراجه  -٨١

فاطمة سعيد أمحد محدان ، . دمفهوم اخليال ووظيفته يف النقد القدمي والبالغة ،  -٨٢
 . م٢٠٠٠ - هـ١٤٢١، جامعة أم القرى ، معهد البحوث العلمية مبكة املكرمة 

ـ ١٤٠٣،  ١مقدمات سيفيات املتنيب ، أمحد عبد اهللا احملسن ، دار العلوم ، ط -٨٣  - هـ
 . م١٩٨٣

ع ، املقدمة الطللية يف القصيدة اجلاهلبة ومساا اخلاصة عند شعراء املعلقات السب -٨٤
 . هـ١٤٢٥أناهيد عبد احلميد مجال حريري ، شركة كنوز املعرفة ، . أ

حسني عطـوان ، دار املعـارف   . مقدمة القصيدة العربية يف الشعر اجلاهلي ، د -٨٥
 . ط.مبصر ، د

 . ط.مقدمة القصيدة عند أيب متام واملتنيب ، سعد الدين شليب ، مكتبة غريب ، د -٨٦

 . ١ه حسني ، دار املعارف مبصر ، طط. من حديث الشعر والنثر ، د -٨٧

 ، موازنات دراسات حتليليـة ،  )شعر ونثر(من روائع األدب العريب فنون أدبية  -٨٨
 .م ١٩٨٢،  ٢وفاء علي سليم ، وكالة املطبوعات ، الكويت ، ط. د

: منهاج البلغاء وسراج األدباء ، أليب احلسن حازم القرطاجين ، تقدمي وحتقيـق   -٨٩
 . م١٩٦٦اخلوجة ، دار الكتب الشرقية ، تونس ، حممد احلبيب ابن 

حممد حميي : املوازنة بني أيب متام والبحتري ، لآلمدي ، حقق أصوله وعلق عليه  -٩٠
 . الدين عبد احلميد ، دار املسرية ، بريوت

 . ط.، زكي مبارك ، د) أحباث يف أصول النقد وأسرار البيان(املوازنة بني الشعراء  -٩١

 . ٤إبراهيم أنيس ، مكتبة األجنلو املصرية ، ط. د موسيقى الشعر ، -٩٢
، املوشح مآخذ العلماء على الشعراء يف عدة أنواع من صناعة الشعر ، للمرزبـاين   -٩٣

 . م١٩٦٥علي حممد البجاوى ، دار ضة مصر ، : حتقيق 
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: نزهة األلباء يف طبقات األدباء ، أليب الربكات كمال الدين األنباري ، حتقيـق   -٩٤
ـ ١٤٢٤،  ١بريوت ، ط -أيب الفضل إبراهيم ، املكتبة العصرية ، صيدا حممد   - هـ
 . م٢٠٠٣

 . م١٩٦٦،  ٢النقد األديب ، شوقي ضيف ، دار املعارف مبصر ، ط -٩٥

عبده عبد العزيز قلقيلة ، مكتبة األجنلو . النقد األديب عند القاضي اجلرجاين ، د -٩٦
 . م١٩٧٦،  ١املصرية ، ط

أمحد عبد اهللا . لعصر العباسي األول وعالقته بالشعر اجلاهلي ، دالنهج الشعري يف ا -٩٧
 . م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٩،  ١باقازي ، الدار السعودية ، ط

عبد اإلله نبهان ، . د: هبة األيام فيما يتعلق بأيب متام ، ليوسف البديعي ، حتقيق  -٩٨
 . وعبد الكرمي احلبيب 

إحسان عباس ، دار : لكان ، حققه وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان ، البن خ -٩٩
 . صادر ، بريوت

، الوقوف على األطالل بني شعراء اجلاهلية واإلسالم حىت القرن اخلامس اهلجـري   -١٠٠
 . م١٩٨٣ -هـ ١٤٠٤،  ١مصطفى عبد الواحد ، نادي مكة الثقايف ، ط. د

   l  الدوريات: 

، شـوال  ) ١٣٨(، العـدد  ) عسكرية ثقافيـة شـهرية  (جملة احلرس الوطين  -١٠١
 . هـ١٤١٣

 . ٧، م ١، ج هـ١٣٥٣جملة اهلداية اإلسالمية ، القاهرة ، رجب  -١٠٢

 . هـ١٤٢٥، شوال ) ١٨(جملة جذور التراث ، السنة الثامنة ، العدد  -١٠٣
 

 
 
 
 
 
 
 



 

ــ  

  
 
 

 ص الموضوعـات   
 أ . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ... مقدمة
 ١ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .  ...العريب  مقدمات القصائد يف شعرنا:  التمهيد

 ٣ . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... مقدمات القصائد وأمهيتها
 ١٨ . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... القصيدةعالقتها مبضمون 

 ٢٤ . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . ... آراء النقاد القدامى يف مقدمات القصائد وعالقتها مبضمون القصيدة

 ١٢٤-٣٤ الفصل األول
 ٣٥ ... ................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ... مقدمات القصائد يف شعر أيب متام    
  :املبحث األول    
l ٤٠ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... يةاملقدمات التقليد 
 ٤٣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . ... أنواع املقدمات التقليدية يف شعر أيب متام  
 ٤٣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... املقدمة الطللية) ١  
 ٦٧ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... املقدمة الغزلية) ٢  
 ٧٨ . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... مقدمات الشجاعة والفروسية) ٣  
 ٨٤ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... مقدمة وصف الفراق والوداع) ٤  
 ١٠١ . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... مقدمة الشباب والشيب) ٥  
 ١٠٥ . . .  . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... املقدمة اخلمرية) ٦  
  :املبحث الثاين    
l ١٠٩ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... جديديةاملقدمات الت 

 ضوعـاتالمورس ـفه



 

ــ  

 ص الموضوعـات   
 ٢٦٢-١٢٥ الفصل الثاني

 ١٢٧ . . . . . . . . . . . . . . . . .  ... أيب متام وعالقتها مبضمون القصيدةمقدمات قصائد  :املبحث األول 
 ١٣٠ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... املدح) ١   
 ١٤٩ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... الرثاء) ٢   
 ١٥٦ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... الغزل) ٣   
 ١٥٧ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... اهلجاء) ٤   
 ١٥٩ . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .  ... العتاب) ٥   
 ١٦١ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ... الوصف) ٦   
 ١٦٢ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ... الفخر) ٧   
 ١٦٤ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... الزهد) ٨   

 ١٦٧ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ... اخلصائص الفنية ملقدمات قصائد أيب متام :املبحث الثاين 
 ١٦٧ . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ... آليات املقدمة -١   

 ١٦٩ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ... الصور الشعرية/ أ         
 ٢١٦ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ... )املعجم الشعري(لغة املقدمة / ب       

 ٢٤٩ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... بناء املقدمة الفين -٢   
 ٢٥٩ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ... خامتة البحث وأهم نتائجه وتوصياته

 ٢٦١ الفھارس
l ٢٦٢ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... فهرس املصادر واملراجع 
l ٢٧١ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... فهرس املوضوعات 

 


